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БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ КАТО МОДЕЛИ НА 

ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИ ИКОНОМИКИ ПРЕЗ 

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЕНИ СХОДСТВА И 

СЪЩЕСТВЕНИ РАЗЛИЧИЯ 

 

BULGARIA AND ESTONIA AS MODELS OF EXPORTED 

ECONOMIES IN THE LAST YEARS. SIGNIFICANT 

SIMILARITIES AND ESSENTIAL DIFFERENCES  

 
Hari Nikolov 

 
Department of Management, Technical University, Bulgaria,  

 E-mail: hnikolov@tu-sofia.bg 

 
Abstract. The author of the report makes a comparative analysis between the economies of 

Bulgaria and Estonia. On one hand between the two economic models there are large 

similarities and many common features in recent years. These are for example, the very high, 

almost equal degree of openness, the prolonged development under currency board 

conditions, low, albeit uneven tax rates, the proportional scale of taxation, EU membership, 

etc. But on other hand, the Estonian economy has achieved higher results on GDP per man 

and real incomes. The report attempts to identify the reasons for this, by examining the 

different export structures of both countries, the different influence of endogenous and 

exogenous factors on their economies. 

Finally, some conclusions and suggestions on the possibilities for accelerating the economic 

growth of Bulgaria in the near future are made. 

Keywords: gross domestic product, purchasing power parity, export oriented economic 

growth, value added, tax rates.  

 

1. Въведение 

Един от често дискутираните напоследък в сферата на икономическата 

теория и свързаната с нея стопанска политика въпроси, това е проблемът за 

ускоряването на икономическото развитие на България. При това – не само от 

гл. т. на възможностите за постигане на по-високи темпове на растеж, но също 

така и от гл. т. на социалната структура на населението в страната [1], размера 

на средните работни заплати в сравнение с други страни от ЕС [2] и др. Ето 

защо, в тази връзка би било интересно да се установи кои са по-важните 

причини и фактори, допринесли за реализираните по–добри резултати в 

условията на някои други национални икономики в Европа. При това тук би 

било целесъобразно да се направи сравнителен анализ относно особеностите 

на икономическия растеж през последните десетилетия на страни, които все 

пак са имали през това време достатъчно сходна стопанскоисторическа съдба 

с тази на България. И не на последно място – да имат все пак подобни на нашия 
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модел  икономически модели на растеж. Защото в редица случаи последните 

не се влияят особено силно от личната воля на политиците, осъществяващи 

управлението на националните икономики. И тогава понякога биха могли да 

бъдат установени някои на пръв поглед сравнително дребни различия, за които 

обаче е възможно да са оказали по-съществено влияние върху развитието на 

дадена икономика. От тази гл.т. биха могли да бъдат разглеждани различия 

ендогенни фактори, характеризиращи вътрешната икономическа среда, като 

например осигуреност с основни икономически фактори и тяхното използване. 

Наред с това би могло да се установи и съответното влияние на т.нар. 

„екзогенни фактори“, отнасящи се за влиянието на такива външни за 

икономиката фактори, като технологичния прогрес, географско-климатичните 

условия, международната политика, международното политическо положение 

и др. [3]. 

Ето защо, ако изхождаме от всичко посочено по-горе, би било 

целесъобразно да бъдат сравнени икономиките на България и Естония, като 

две малки страни, и двете членки на ЕС. И както ще видим по-надолу, се 

оказва, че, от една страна,  те имат твърде много сходства, включително и от 

гл.т. на техните модели на икономически растеж. От друга страна обаче може 

да се установи, че от гл.т. на постигнатите икономически резултати, естонската 

национална икономика се оказва в значително по-добра позиция, в сравнение 

с тази на България. А това, взето само по себе си, е достатъчно силен аргумент 

относно необходимостта от извършване на подходящ анализ с оглед намиране 

на съответните причини. 

Целта на настоящото изследване е да да се установят сходствата и да се 

намерят някои различия, повече или по-малко съществени, които да имат 

пряко или непряко отношение къв постигнатите различни резултати.  

 

2. Сходства между България и Естония като икономически модели през 

последните години 

2.1. Сходства от гл. т. на общи тенденции от най-новата история, 

включително и относно аспекти, свързани със самото развитие на двете 

национални стопанства 

Оказва се, че между икономическите модели на двете страни има 

достатъчно много сходства, някои от които са действително впечатляващи.  

Впрочем, значителна част от тях се дължат и на достатъчно близките 

стопанскоисторически съдби на тези две държави. В това отношение по-

важните общи тенденции са следните: 

1. И двете държави са били част от бивщата комунистическа система в 

Източна Европа и съответно са извършили сложен и многопластов 

преход от централноправлявана икономика към пазарно стопанство с 

елементи на смесена икономика. 

2. И двете страни са станали членки на ЕС. 
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3. И в  двата случая се касае за малки държави с малък брой население. 

4. И при двете страни е налице наличие на много силно 

експортноориентирана икономика. При това тук показателното е, че и 

при двете държави, както ще видим по-надолу, има почти еднаква 

степен на отвореност навън  на икономиките през последните години. 

5. По отношение на структурата на експорта  на двете страни няма 

твърде големи различия. 

 

2.2. Сходства относно прилаганата през последните десетилетия в двете 

страни икономическа политика  

1. И двете национални икономики в течение на години са се развивали в 

условия на валутен борд. Естонската икономика вече е в рамките на 

Еврозоната. Но като се има предвид, че там валутният съвет е въведен малко 

по-рано, както и обстоятелството, че сега България също така е ориентирана 

към кандидатстване в Еврозоната, би могло да се каже, че в това отношение и 

двете икономики са преминали през почти еднакви условия. 

2. И в двете държави по отношение на преките данъци върху доходите се 

прилага пропорционална скала на облагане. Независимо, че в Естония 

данъчната ставка е в известна степен по-висока в сравнение с тази в България, 

тя също така е определено ниска в сравнение със данъчните ставки, обичайни 

за повечето европейски страни през последните десетилетия. 

 

3. Основни тенденции, характеризиращи икономическия растеж в 

България и Естония през последните години  

От една страна, и двете икономики са силно експортноориентирани, като 

при това през последните години се наблюдава ясно изразена тенденция в 

посока към увеличаване степента на отвореност навън. В България например 

тя е в размер на 45,56% за 2001г.,  56,26% за 2005г., след което, независимо от 

последната Световна икономическа криза, тя се увеличи още и достигна 

впечатляващите 68,25% за 2014г. [4]. За Естония, на основата на 

статистическите данни, чрез използване на международно признатата 

методика за изчисляване степента на отвореност, може да се установи, че тя 

също така се е увеличила през последните години и е достигнала 62,34 % за 

2016г.г. [5]. Освен това и при двете страни, независимо от все повече 

увеличаващата се тяхна конкурентоспособност на европейските пазари, все 

пак се наблюдават сравнително високи дефицити по търговските баланси. За 

Естония например за 2016г. отрицателното салдо е в размер на 1 млрд дол. 

Трябва все пак да се има предвид, че и при двете икономики това се отнася 

само за износа и вноса на стоки, като салдото по правило се компенсира чрез 

експорт на услуги. Темповете на растеж на БВП при Естония обаче, дори и 

през годините на оживлението след кризата са, като цяло, по-високи в 

сравнение с тези на България. Така например за 2011г. в Естония е реализиран 
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впечатляващ ръст от 8,3%, за 2012г. – съответно 4,0% и 3,5% за 2017г. 

Впрочем, дори и за 2010г., която за повечето страни в Европа беше кризисна, 

в Естония бе постигнат растеж от 2,3% [6]. 

От друга страна, независимо от всички горепосочени сходства, се оказва, 

че има и едно много съществено различие. То се констатира при сравнение на 

БВП на човек от населението при двете икономики, съответно изчислен в 

щатски долари, както в номинално отношение, така и при преизчисление на 

базата на отчитане различията в покупателната сила на тази валута в отделните 

страни. И тогава изведнъж се установява, че стойностната разлика  по 

отношение на произведения БВП на глава от населението в номинално 

отношение е твърде значителна и не би могла да бъде обяснена единствено с 

по-високия растеж в Естония през последните години. Така например 

номиналният БВП на човек от населението е само в размер на 7 328 дол. за 

България през 2013г.. За Естония според данни от статистиката той е в размер 

на 17 192дол. Вижда се, че съотношението е 2,317 : 1 в полза на Естонската 

икономика. Вярно е, че в Естония той е отчетен две години по-късно, но това 

няма съществено значение, като се има предвид, че през годините 2013-2014 

растежът там все пак не е така висок.  Това естествено събужда основание за 

търсене на причините, които биха могли да стоят в основата на това наистина 

съществено различие, което обуславя и големи различия в номиналните 

доходи на населението в двете държави. 

Що се отнася до БВП на човек от населението, преизчислен според 

паритета на покупателната сила, разликата при него е чувствително по-малка, 

но все пак си остава значителна. Така например за България за 2013г. той е в 

размер на 16 518 дол., а за Естония за 2015г. – съответно в размер на 28 067 дл. 

[7]. Съотношението е 1,69 : 1. Или, казано с други думи, като имаме предвид 

растежа в Естония през 2013-2014г., може да се приеме че за 2013г. 

съотношението е било приблизително 1,50 : 1. Наред с всичко това, би било 

интересно да се отбележи, че тази разлика, колкото и да се е понижила при 

отразяване покупателната сила на щатския долар (а следователно и на 

доходите в двете страни), не би следвало в никакъв случай да поражда известна 

презумпция, че може би разликата относно динамиката и ефективността при 

двете национални икономики не е много голяма. Защото цените на различните 

потребителски блага у нас са по-ниски в голяма степен – именно поради 

впечатляващата разлика при номиналните доходи на населението. Като имаме 

предвид високата степен на отвореност и при двете икономики, може да се 

направи изводът, че по-голямата част от БВП се дължи най-вече на експорта 

на стоки и услуги. Впрочем, през последните години и в двете държави 

производството на услуги има почти еднакъв относителен дял в БВП. Това 

дава известно основание да се направи извода,  че Естонската икономика, 

произвеждайки продукция (стоки и услуги) предимно за експорт, генерира 

много по-високи приходи в номинално изражение на външните пазари в 
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сравнение с произведените в  България стоки и услуги, предназначени за 

външните пазари. Следователно това е факт, в голяма степен просто защото 

икономиката на Естония е по-високопроизводителна в сравнение с тази на 

България. Като вземем под внимание и относително високия, в сравнение с 

други страни в ЕС икономически растеж на Естония през последните две 

десетилетия, тогава с пълно основание би могло да се каже, че тя съвсем 

заслужено е наречена „балтийски тигър“. 

 

4. Основни подсектори на икономиката, имащи по-висок относителен дял 

в структурата на експорта на двете страни 
Дотолкова, доколкото в последно време много се говори относно 

проблема със сравнително ниската добавена стойност на по-голямата част от 

продуктите в експорта на България, би било интересно да се направи и 

сравнителен анализ на продуктовите структури при износа на двете страни. 

При това положение се установяват следните ситуации: 

1. В българския експорт, по данни за 2014г., най-важните стоки, които имат 

доминиращи дялове, са отчитани от статистиката като: артикули, според 

вида на материала (9664,3 млн. лв.), машини и оборудване (8392,5 млн. 

лв.), разнообразни готови продукти (6440,1 млн. лв.), минерални горива и 

масла (5608,2 млн. лв.), храни и живи животни (4688,1 млн. лв.), 

химически продукти (3923,9 млн. лв.) и необработени материали (3116,5 

млн. лв.) [8]. 

2. В експорта на Естония, по данни за 2016г., най-важните стоки, които имат 

доминиращи дялове, са отчетени като: електрически машини и 

оборудване (2748 млн. дол.), механични прибори и ядрени реактори (1594 

млн. дол.), транспортни средства (1524 млн. дол.), минерални горива 

(1479 млн. дол.), пластмаси и пластмасови изделия (670 млн. дол.) [9]. В 

рамките на изброените продуктови групи би било съществено да се 

отбележи, че Естония изнася и такива високо технологични блага, като 

телефони, сглобяеми сгради и др. (10). 

От направените сравнения би могъл да се формулира изводът, че макар 

напоследък България да е увеличила износа на блага с по-висока добавена 

стойност, за сметка на такива с по-ниска добавена стойност, все пак в експорта 

на Естония първите имат определен превес, взети като относителни дялове. 

Разбира се, това не пречи Естония да изнася и немалко за мащабите на своята 

икономика храни, селскостопански суровини и др., но все пак, в сравнение с 

България се вижда, че тя залага повече на производства с по-високи 

технологии и сравнително по-малко трудоемки производства, които обаче 

осигуряват значително по-високи трудови възнаграждения. 

В интерес на по-пълния анализ би следвало да се има предвид, че и 

секторът на услугите в Естония предлага такава гама от различни блага, при 
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които също така се използват, като цяло, в по-голяма степен в сравнение с 

България по-високи съвременни технологии. 

 

5. Влияние на ендогенните и екзогенните фактори върху икономическия 

растеж на България и на Естония 

Наличието на такива съществени различия по отношение на 

икономическите резултати, при условие, че съществуват и достатъчно значими 

сходства между двете национални икономики би могло да бъде обяснено само 

и единствено чрез сравнение на влиянията, които оказват върху тях 

ендогенните и екзогенните фактори. Ето защо би било интересно да се направи 

един такъв, макар и кратък сравнителен анализ. При него правят впечатление 

следните по-важни тенденции: 

1. По отношение на ендогенните фактори, би могло да се каже, че 

сравнително високата степен на финансова стабилност и в двете държави има 

известен принос по отношение на привличането на капиталови ресурси. За да 

бъдем справедливи, би следвало да припомним, че българската икономика в 

случая все пак разполага с едно предимство. Това е сравнително по-ниската 

данъчна ставка при преките данъци, при положение, че и при двете икономики 

данъчната скала е пропорционална. Съгласно теорията на предлагането по-

ниските данъци при равни други условие стимулират предлагането на труд. 

Освен това те допринасят за увеличаване на спестяванията, и в тази връзка 

стимулират и предлагането на фактора капитал. От друга страна обаче, 

индексът на човешкото развитие в Естония е по-висок, а той се определя в 

голяма не само от жизнения стандарт, но и от нивото на образованост на 

нацията, както и от нейното здравословно състояние, което пък зависи от 

равнището на медицинските услуги. В тази страна за 2009г. той е 0,835 (34 

място в света), срещу 0,743 (59 място в света) в България за същата година. От 

това следва, че трудовите ресурси в Естония имат сравнително по-добри 

характеристики, от гл.т. на знания, професионални умения, здраве и др., а 

оттам – и по отношение на производителността на труда. 

2. По отношение на екзогенните фактори предимствата са почти изцяло на 

страната на Естонската икономика. От една страна, това е съвременният 

технологичен прогрес, който там оказва значително по-сериозно влияние, 

включително и поради по-високата степен на образованост на населението. От 

друга страна, това е сравнително по-добрата икономическа политика още в 

началото на прехода. В това отношение би било достатъчно да посочим само, 

че в Естония приватизацията бе извършена по-рано, отколкото в България, 

където по това време вече се бяха силно обезценили активите на големите 

предприятия. Освен това в северната страна още в началото почти половината 

от активите бяха продадени на западни компании, а другата половина бе 

предоставена на населението посредством бонове. Първото осигури 

значителни приходи за бюджета, тогава, когато от тях имаше сериозна нужда. 
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Второто пък създаде известни предпоставки за формиране на средна класа, 

първоначално на основата на постепенно разширяване на вътрешния пазар, а 

после и на външните пазари. През последните години в Естония има и 

електронно правителство. Успоредно с това, Естония има и някои предимства 

от гл.т. на географската среда. Такова е например съществуването на добри 

находища на битуминозни шисти, при което там почти отсъства (за разлика от 

България) зависимост на националната икономика от внос на енергийни 

ресурси. Което пък осигурява и по-евтина енергия за развитието на 

икономиката. Впрочем, това има известно отношение и към влиянието на 

ендогенните фактори, дотолкова, доколкото наличието на определени 

природни ресурси е свързано с възможностите за използване на основния 

икономически фактор земя.  

 

6. Заключение 
На основата на проведеното изследване може да се каже, че по-високите 

икономически резултати при Естонската икономика в голяма степен се дължат 

на влияние както на ендогенни, така и на екзогенни фактори, като все пак 

нейните предимства по отношение на екзогенните фактори в случая са се 

оказали по-значими. Това особено много се отнася до технологичния прогрес 

в условията на съвременната глобализация, до някои аспекти на провежданата 

още през 90-те години икономическа политика, както и до фактори от 

природогеографско естество.  

Като резултат от извършения сравнителен анализ бяха направени и някои 

изводи, които имат пряко отношение към действителните вазможности за 

ускоряване на икономическия растеж на България, в условията на висока 

степен на отвореност на икономиката навън. Те са следните: 

1. Трудно би било постигнато значително и трайно подобряване на 

предпоставките за постигане на висок и относително стабилен растеж, без да 

се направят по-значими инвестиции в сферите на образованието и 

здравеопазването. Това е необходимо с цел да се постигне по-висока степен на 

ефективност при използването на тези видове услуги. Което пък  би подобрило 

възможностите за постигане на сравнително по-висока производителност на 

труда, както и за увеличаване относителния дял на по-високотехнологичните 

производства. По този начин би могла да се подобри  в голяма степен и 

структурата на експорта.  

2. Предприемане на допълнителни решителни стъпки с цел намиране на 

местни източници за получаване на някои природни ресурси, необходими за 

производство на енергия. В това отношение обаче би трябвало да се направи 

всичко необходимо с цел избягване влошаването на околната среда, което би 

генерирало някои бъдещи неблагоприятни последици относно създаването на 

предпоставки за достатъчно устойчиво развитие. 
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3. Твърде ниските данъчни ставки, взети сами по себе си, макар и полезни 

за инвестиционната активност, все пак не са достатъчно условие за привличане 

на повече капиталови ресурси, особено в по-високотехнологичните 

подсектори. В това отношение голямо значение би имала едно цялостно 

подобряване на бизнессредата, усъвършенстване на законодателството, 

намаляване на корупцията до минимум, и не на последно място - добро 

професионално образование. В тази връзка необходимите горепосочени 

инвестиции в сферата на образованието се отнасят включително и особено 

много за  средното и средното професионално образование. От една страна, 

това би предполагало известно увеличаване на някои разходи. От друга страна, 

това все пак не би следвало да се реализира за сметка на влошаване на иначе 

добрата финансова стабилност. По възможност то не би трябвало да бъде 

свързано и с увеличаване на преките данъци. Защото, поне засега, това са все 

пак едни от предимствата, с които разполага българската икономика.  
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Abstract. The last financial crisis has caused great tensions in the financial sector around the 

world, and the onset of the economic downturn. Quantitative easing is an ‘unconventional’ 

form of monetary policy that Central Banks has carried out in order to stimulate the economy 

when interest rates are already low. The ultimate aim of this is to boost spending and to 

stimulate economic growth. The aim of the article is to present and justify the model for the 

assessment of the ECB's quantitative easing impact on the economy of different countries. It 

was determined that gross domestic product, unemployment rate, inflation rate, exchange 

rates, government bond yields, indexes of stock and liquidity ratios of banks should be 

evaluated seeking to assess the effect of quantitative easing on economy. 

Keywords: financial crisis, ECB, quantitative easing, transmission channel, economy, 

economics growth. 

 

1. Introduction 

The last financial crisis has caused great tensions in the financial sector around 

the world, and the onset of the economic downturn. In order to stimulate the 

economy, financial authorities have used traditional monetary policy measures, but 

they have proved ineffective. Quantitative easing is an ‘unconventional’ form of 

monetary policy that Central Banks has carried out in order to stimulate the economy 

when interest rates are already low. The ultimate aim of this is to boost spending and 

to stimulate economic growth. In the context of quantitative easing programs, 

enormous financial resources were used in both the US and the EU but the question 

remains how the effectiveness of the quantitative easing programs should be 

assessed in terms of both methodological and consequential aspects. 

The aim of this paper is to present and justify the model for the assessment of 

the ECB's quantitative easing impact on the economy of different countries.  

In order to achieve the aim, the following objectives are set: 

1. To analyze the main features of quantitative easing policy; 

2. To analyze methods for the assessment of the quantitative easing impact on 

the economy; 

3. To present and justify the model for the assessment of the ECB's 

quantitative easing impact on the economy.  

mailto:Eduardas.Freitakas@gmail.com
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Research methods: analysis of academic writings and internet sources, synthesis 

and abstraction. 

 

2. Main features of quantitative easing  policy 

Quantitative easing is defined as the purchase of existing financial assets carried 

out by the central bank using newly created reserves [1]. This measure of 

unconventional monetary policy is used for different purposes depending on 

economic conditions of specific country [2]. There are distinguished four main aims 

of using quantitative easing: to ensure sufficient liquidity in the financial system, to 

reduce interest rates on borrowings, to maintain market credibility and to reduce 

financial market risk [3], but the first one is the most significant goal to avoid or 

overcome financial crisis.  

Generally central banks purchase government bond from commercial banks by 

increasing their real money reserves. Higher level of money in bank system reduces 

interest rates. Commercial banks can provide more loans to consumers by having 

more reserves. Households and business companies can borrow more and pay lower 

interests. It determines that households and business companies can spend more 

money for consumption and investment. It encourages the economic growth [4]. 

Central banks can purchase the required quantity of financial assets as needed to 

stimulate economic growth [5].  

Quantitative easing can have the impact on the economy through a number of 

different transmission channels:  

 Expectation or signaling channel. The large amount of assets bought by the 

central bank allows investors to anticipate the future actions of central bank. If the 

large quantity of long term financial assets is purchased, it shows to the market that 

central bank undertakes to maintain low interest rate in the future and to reduce term 

premia. This is explained that if the central bank subsequently set high interest rates, 

it would suffer significant losses from the acquired assets. Accordingly, investors 

adjust their investment portfolios based on low interest rates expectations. The 

central bank makes this decision in order to increase inflation and economic growth. 

Establishing expectations for stable and positive inflation is crucial factor for 

economic recovery, because expected future inflation influences the current inflation 

rate. Prices and wages are set following these expectations [1]. It is underlined, that 

the efficiency of the signaling channel depends mainly on the reliability of the central 

bank, appropriate transmission method of its intentions to the market and the type of 

inflation policy. If the central bank has a fairly poor reputation, the optimal effect of 

this channel is impossible [6]. Therefore, the quantitative easing affects households 

and companies through the signaling channel. It encourages consumption, 

investment, aggregate demand growth and also the drop of long term interest rates. 

 Recovery channel. Main monetary policy actions are based on interest rates 

but these actions may become in effective when the bottom line is reached. In this 

case, there is some doubt about the central bank’s ability to ensure price stability. 
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Markets expect a deflation and a decline in gross domestic product. Quantitative 

easing can be an effective tool for recovering the private sector’s expectation of the 

central bank’s ability to ensure price stability. The market is beginning to re-expect 

inflation. Thus, the recovery channel is related to the signaling channel [7]. 

 Portfolio rebalancing channel.  The quantitative easing affects the change 

of existing portfolio of commercial banks, because the government bonds are 

converted into cash. It increases the incentives for commercial banks to lend more 

to the private sector and households. Central banks by purchasing financial assets 

increase their price and at the same time reduce the return on the assets that is 

received by the owner. Lower returns force investors to reconsider their portfolios. 

They need to invest more in riskier and more profitable assets such as corporate 

bonds or shares. It means that there is more investment in private business [1]. 

Portfolio rebalancing channel reflects the direct quantitative easing effect to the 

prices of financial assets [5]. This effect is particularly significant for assets that are 

similar to purchased assets [8]. Thus, the quantitative easing encourages investors to 

include riskier assets in their portfolios and obtain higher returns through the 

portfolio rebalancing channel.  

 Bank lending channel. Newly created central bank reserves increases 

liquidity and reduces the cost of financing for banks. This allows commercial banks 

to increase the volume of lending to the economy [1]. On the other hand, it is 

important to emphasize that the borrowing mostly depends on private sector demand 

for new loans, not on supply of central bank reserves [9]. Bank lending channel may 

have a very limited effect if households and companies do not trust the financial 

market, especially during the crisis, when commercial banks are more likely to hold 

central bank money injections rather than give them as loans [8]. 

 Wealth channel. By artificially increasing prices of financial assets, the 

quantitative easing increases the net value of the owner’s property [1]. Also higher 

asset prices reduce the cost of lending. These effects encourage businesses and 

households to increase their costs, while increased consumption helps to achieve the 

desired inflation rate, stimulates economic growth and reduces unemployment [8]. 

The impact of this channel depends on how many households have financial assets 

and its total value. It is investigated that owners of high value property have a very 

low inclination to consume. Also if the households have little financial assets and its 

value is low, the effect of wealth channel will be negligible [1].  

 Fiscal channel.  When quantitative easing increases prices of bonds and 

decreases their yields, interest rates fall. It means that governments have to pay less 

for borrowing. It is useful for governments that central bank purchases bonds at a 

very low interest rate. But it is not a benefit to central banks because they indirectly 

finance governments. Quantitative easing may result very slight government savings 

if bond yield are low before the announcement of quantitative easing [1]. 

 Export channel. Affecting yields and interest rates, quantitative easing 

simultaneously devalues the currency and increase exports. As yields decline in 
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assets that are traded in currency of specific country, investors are looking for assets 

in foreign currency for which they may receive higher returns. In order to acquire 

this asset, it is necessary to exchange the national currency in a foreign currency. It 

results in a capital outflow, a decrease in the demand for the national currency and a 

decrease in the value of the national currency relative to other currencies. Currency 

depreciation increases export volumes because exported goods become cheaper. 

Also this leads to higher prices for imported goods, which increases inflation. The 

rise of it is one of the quantitative easing aims. However, it is noticeable that if 

central banks of other countries carry out a quantitative easing, their currencies also 

depreciate and it means that there is no longer an export effect in this case. In 

addition, this channel is heavily depended on trade relations between countries. If 

the country exports little to the other countries, currency devaluation may not 

significantly increase the export volume [1].  

 Liquidity channel. The presence of a central bank on the market as a 

significant buyer of assets can improve the functioning of the market and reduce the 

illiquidity premium. The effect of liquidity channel is manifested in such a way that 

the purchase of assets by the central bank may lead to a cheaper sale of owner assets 

when they need it. Normally, markets are liquid, but under the stress conditions the 

illiquidity premium can be very significant. Thus, central banks by purchasing long-

term securities increase liquidity of investors, but the effect of quantitative easing 

through the liquidity channel can only be obtained as long as central banks purchase 

assets [8]. 

Quantitative easing can have both positive and negative effects.  

First of all, as already mentioned, quantitative easing increases the liquidity of 

commercial banks. They can provide more loans to business and households. Also 

the higher amount of money in the banking system results in a drop of interest rates 

[3]. Cheaper borrowing encourages business and households to take out loans. 

Higher volumes of loans lead to consumption and investment, which increases the 

number of jobs and economic growth [10].  The quantitative easing can increase the 

aggregate demand and this leads the higher inflation rate [2]. 

The quantitative easing encourages investors to choose more risky investment 

assets with higher return, such as stocks or corporate bond rather than government 

bonds. In this way investors can earn more in the case of success [2]. In addition, 

central banks by buying government debt securities increase the credibility of the 

debt market of the countries reduce bond rates and risks [3]. 

Quantitative easing may reduce the independence of central banks, because they 

finance a large part of government spending. Central banks become dependent on 

these governments [11].  

Quantitative easing may have a negative impact on the distribution of income. 

As quantitative easing increases the prices of financial assets, the residents who own 

it can sell and earn a big profit from price changes. Quantitative easing increases 

inequalities in income distribution, as those who have assets earn even more [12]. In 
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addition, by decreasing the amount of safe assets in financial markets, quantitative 

easing encourages investments in real estate [1]. Thus, the prices of this property 

increases even more and it becomes less affordable for low-income households.  

If the quantitative easing and zero interest rate policy are carried out over the 

medium or long term, this could lead to a credit bubble formation. Cheap money 

stimulates speculations in real estate and stock markets [3]. 

Another risk of quantitative easing is currency wars. It is known that quantitative 

easing devaluates the currency. This improves competitiveness of the country, 

reduces demand for import and helps to balance trade account [13]. If one country’s 

central bank devalues its currency by carrying out quantitative easing, central bank 

of other countries can also start implement this monetary policy measure for 

currency devaluation, in order not to slow down their economic growth and become 

uncompetitive [3]. At the same time, it shows that quantitative easing implemented 

by one country influences economies of other countries. 

 

3. Research aspects of assessing quantitative easing impact on the economy 

The impact of quantitative easing to economy is under consideration by various 

authors. It is emphasized that the determination of this impact is complex because it 

is necessary to distinguish this effect from the impact of other variables. 

   
Table 1. Comparison of empirical studies 

Author 

Event 

analy-

sis 

Infla-

tion 

Gross 

domestic 

product 

Unem-

ployment 

rate 

Securities‘ 

market 

indicators 

Capi-

tal 

flow 

M. Balatti et al. (2017) 

[14] 
 + +  +  

J. H. Huston, R. W. 

Spencer (2016) [15] 
   + +  

C. Martin, C. Milas 

(2012) [16] 
+    +  

T. Wieladek, A. G. 

Pascual (2016) [17] 
 + +  +  

M. Falagiarda, S. 

Reitz (2015) [18] 
+    +  

L. Gambacorta et al. 

(2014) [19] 
 + +  +  

D. Park et al. (2016) 

[20] 
    + + 

S. Fiedler et al. (2016) 

[21] 
+ + +  +  

Source: Authors’ formation. 

 

It is presented a comparison of different author’s research aspects in Table 1. In 

all studies, the main object is the effect of quantitative easing on economic variables 
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with the exception of L. Gambacorta et al. [19] and M. Falagiarda, S. Reitz [18], 

because they examined the overall impact of unconventional monetary policy 

measures.  

Scientists usually use two main methods of assessing effects of quantitative 

easing. One of them is correlation analysis. In all studies it was examined a 

relationship between quantitative easing and different variables, assessing how 

variables respond to quantitative easing programs. Scientists also use regressions in 

these studies. The gross domestic product and inflation are quite often among the 

analyzed variables. The impact of the quantitative easing on the unemployment rate 

was analyzed by J. H. Huston, R. W. Spencer [15]. Only D. Park et al. [20] analyzed 

the capital outflow, which was determined by quantitative easing. It can be seen that 

researchers quite often analyze the quantitative easing impact on the securities’ 

market indicators. Thus, this method is used to find out the relationship between 

quantitative easing and different variables. 

Second method is graphical analysis of event. This method provides a graph of 

bond yields or other variable with high frequency data. Then key evens of dates are 

marked in the graph and it is analyzed the response of yields [16]. C. Martin, C. 

Milas [16] and S. Fiedler et al. [21] used a graphical analysis of events in its research 

to assess how the securities’ market indicators respond to the announcement of 

quantitative easing programs. M. Falagiarda, S. Reitz [18] also used an analysis of 

events, but not graphical. They counted standard deviations of government bond 

yields.  

 

4. Formation of model for the assessment of the ECB’S quantitative easing 

impact on the economy 

The analysis of researches has shown that the impact of quantitative easing on 

the economy was examined by including only a few variables, not a combination of 

potential variables. In addition, the provided studies do not include the latest data. 

Also, analysis of researches has shown that quantitative easing has the impact on the 

economy, but the results are different, therefore it is important to assess the impact 

of ECB’s quantitative easing and to find out whether this measure helps achieve the 

stated goals. 

The analysis of the studies helped to form the model for the assessment of ECB’s 

quantitative easing impact to the economy (Fig. 1). First of all, the objectives of 

ECB’s will be set out in order to find out what results are expected from this 

unconventional monetary policy measure. The most important dates of quantitative 

easing programs announcements will be distinguished, because it can have a 

significant impact [16], [21]. In the theoretical part, it was revealed that quantitative 

easing works through transmission channels. The market of securities can be 

affected through signaling, portfolio rebalancing and liquidity channels [18], 

therefore, one of the simulated research areas will reveal the influence of ECB’s 

quantitative easing on this market. The impact of programs announcement on the 
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security market will be analyzed by graphical event analysis. This can be used to 

measure the momentum effect of individual quantitative easing programs. 

 

 
 

Fig. 1. Model for assessment of quantitative easing impact on economy 

Source: Authors’ formation 

 

This part of model has assumptions that the announcement of quantitative easing 

programs is the only factor that determines the change in financial market variables 

and the changes in financial variables do not affect the announcement itself at the 

time of publication [21]. 

It is emphasized that the use of this method requires a high-frequency data of 

security market indicators as they are likely to respond to the announcement of 

programs. Therefore, the government bond yields and stock indexes of daily 

frequency were selected for research. The study will examine the yields of different 

euro area countries and different maturity bonds to determine whether this has a 

different result of quantitative easing. In addition, it is emphasized that bond yields 

are related to the economy and its growth, because the lower interest rates of bonds 

lead to a cheaper borrowing for governments, which results in higher consumption 

and investment. Also, the impact on euro area stock indexes will be analyzed in this 

section of research, because the quantitative easing can increase asset prices through 

the portfolio rebalancing channel.  
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It will be collected monthly data of the values of securities bought up by ECB 

during the quantitative easing programs. This is independent variables. Dependent 

variables will include main macroeconomic indicators – gross domestic product, 

inflation rate [14]. It will also include the unemployment rate which is relatively 

little investigated. Additionally, it will be involved exchange rates and liquidity 

ratios of commercial banks that can be affected by quantitative easing through export 

and bank lending channels respectively. These indicators were not analyzed in 

discussed studies. 

The investigation period will cover periods when quantitative easing was carried 

out and when it was not implemented yet in order to compare data and results. There 

will be used method of comparative analysis to find out the difference.  

With the above mentioned data, the relationship between the value of purchased 

securities and the dependent variables will be analyzed. This relationship can be 

estimated most appropriately using correlation analysis [22]. 

After finding out whether there is a strong relationship between the value of 

securities purchased during a quantitative easing and the discounted macroeconomic 

indicators, linear regressions between variables will be determined. The use of 

regression analysis determines the nature of the statistical relationship and the 

dependence of the dependent variable and one or more independent variables, 

expressed in mathematical formula. It also can help to predict values of the variables 

[22].  

After calculating the linear regressions, lines will be plotted graphically. This 

will help to predict possible effects in the future. By determining relationships 

between variables, it is possible to assess whether independent variables have 

influenced changes in dependent variables. With this data it can be measured the 

overall impact in the economy.  

Thus, the formed model of the research will help to assess the impact of the 

ECB’s quantitative easing on economy and to determine whether it is advantageous 

to carry it out. This study will cover the fairly wide range of variables in order to 

evaluate the effects as accurately as possible. 

 

5. Conclusions  

1. Quantitative easing is measure of unconventional monetary policy when 

central banks buy a large amount of financial assets from commercial banks using 

newly created reserves. This measure is used for different purposes depending on 

current economic situation, but in general, it seeks to ensure financial stability. 

Quantitative easing can operate through several channels of transmission: bank 

lending, signaling, portfolio rebalancing, liquidity, recovery, wealth, and fiscal 

channels. Quantitative easing through these channels increases property prices, 

which results in lower borrowing costs and higher asset value. Also it reduces the 

exchange rate. Lower interest rates and higher property value increase spendings and 

incomes at the same time. And this leads to inflation and economic growth.  
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Quantitative easing can have both positive and negative effects. Among the 

possible positive effects, it can be distinguish the higher liquidity of banks, lower 

interest rates, easier lending, growth of consumption, gross demand, investment, 

decrease in unemployment rates, and moreover, it encourages investors to achieve 

higher profitability. Quantitative easing is also beneficial to banks, because it 

increases the increment of asset value, quality of loans and reduces interest rate 

spreads between different periods. Possible negative effects include lower 

confidence in the central bank, adverse effect on income distribution, potential build-

up of credit bubbles, higher volatility and currency wars between countries. In 

addition, quantitative easing encourages investors to take too much risk in order to 

maximize profitabily.  

2. After analyzing the studies carried out by the researchers, it was observed 

that the effects of quantitative easing are studied by two methods. The first one is an 

analysis of events that includes identification of important dates of announcing 

quantitative easing programs and graphical analysis of it impact on variables. The 

second method defines the relationship between the values of securities purchased 

during quantitative easing programs and variables. For this most often is used a 

correlation and regression analysis.  

3. Based on the analysis of the researchers’ studies, the research model was 

formed. The formed research model will assess the impact of ECB’s quantitative 

easing on the economy and determine whether it is appropriate to carry out. The 

model includes a wide range of variables in order to better assess the effects. Gross 

domestic product, unemployment rate, inflation rate, exchange rates, government 

bond yields, indexes of stock and liquidity ratios of banks should be analyzed 

seeking to assess the impact of quantitative easing on the economy. 
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Abstract. Knowledge nowadays has strategic importance for the economies and enterprises 

all around the world. The object and internal dynamics of the entire social reproduction have 

significantly been altered. Nonindustrial production now has moved from tangible, material 

objectivness to expressing its objectiveness by producing ideas, innovations and knowledge. 

The new forms of production as well as the new technologies have rejected the rigidity and 

inflexibility of the conventional factors of production. This, above all, is due to the unique 

characteristics of the knowledge as an economic good. In that context, the aim of this paper 

is to give a brief theoretical analysis of the role of the knowledge as an economic good in 

modern working conditions when a new economic paradigm called knowledge economy is 

predominate. 

Keywords: knowledge, cumulativeness, spillovers, externalities, research and development. 

 
1. Introduction 

Changes that are ongoing or which will occur in the future, dramaticaly change 

the treatment and attitude towards knowledge as an economic good. The speed at 

which the knowledge is processed, as well as the speed of developing strategies for 

market appearance in accordance with the information and knowledge that are 

gained, determine the success of the operations in the modern business. 

Products that incorporate knowledge are more durable, more functional, more 

sustainable, more useful, more intelligent and consume less energy compared to 

products that originate from conventional economy production. Probably the 21st 

century, among other things, will be characterized by the fact that it will be a century 

in which a cult will be created towards innovation and knowledge. 
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2. Dispersion and types of knowledge   
There is knowledge that can be transmitted and distributed among people, as 

well as knowledge, that cannot be spread in a traditional way through the learning 

process due to its specificity. That type of knowledge (such as experience for 

example) can be shared among people in the process of work [1].  

Knowledge transmission is not limited only to the process of learning from 

those who know to those who do not know, because some skills simply cannot be 

transmitted through conventional forms of learning. On the other hand, the 

traditional knowledge and skills that have been valued for centuries in the society 

are slowly becoming redundant in the coming period.  

For example, the traditional skills and knowledge of the medical doctor have 

been losing their legitimacy in the light of everyday inventions in the pharmaceutical 

and biotechnical industry. 

New drugs, new methods and electronic devices for diagnosing and treating, 

require from the medical staff to devote more time to acquire new knowledge that 

keep pace with new innovations in the field of medicine, rather than in establishing 

the traditional relationship between a physician and the patient. 

According to another classification [2], there are following types of knowledge: 

 Know-what, refers to knowledge about “facts”. How many people live in New 

York, what the ingredients in pancakes are, and when the battle of Waterloo took 

place are examples of this kind of knowledge. Here, knowledge is close to what is 

normally called information - it can be broken down into bits and communicated as 

data. This type of knowledge is relatively accessible to a broader spectrum of 

subjects in society, which makes it less strategic in terms of competition. 

Know-why, refers to knowledge about principles and laws of motion in nature, in 

the human mind and in society. This kind of knowledge has been extremely 

important for technological development in certain science-based areas, such as the 

chemical and electric/electronic industries. Access to this kind of knowledge will 

often make advances in technology more rapid and reduce the frequency of errors in 

procedures involving trial and error. Also, it facilitates the production of smart 

devices which are very important for the competitiveness strategy in global 

operations. 

 Know-how, refers to skills – i.e. the ability to do something. It may be related 

to the skills of entrepreneurs and production workers, but, actually, it plays a key 

role in all important economic activities. The businessman judging the market 

prospects for a new product or the personnel manager selecting and training staff use 

their know-how. It would also be misleading to characterise know-how as practical 

rather than theoretical. Know-how is a kind of knowledge developed and kept within 

the borders of the individual firm or the single research team. As the complexity of 

the knowledge base increases, however, co-operation among organisations tends to 

develop. One of the most important reasons for industrial networks is the need for 
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firms to be able to share and combine elements of know-how. Similar networks may, 

for the same reasons, be formed among research teams and laboratories. 

 Know-who, involves information about who knows what and who knows what 

to do. But it also involves the social ability to co-operate and communicate with 

different kinds of people and experts. This type of knowledge is sometimes more 

important than the knowledge of the science laws. In this context, it should be 

mentioned the existence of the so-called social capital. Social capital implies 

capitalized economic benefits that society receives from cooperation, 

communication, interaction and trust among individuals. It is a capital of lasting and 

institutionalized relationships among individuals and organizations, which facilitate 

activities and create value. Social capital positively affects economic transactions, 

production, trust, willingness to take risks, the quality of negotiation, reduction of 

transaction costs and fraudulent information, etc. The World Bank in terms of Social 

Capital lists the institutes, relations and norms that form a qualitative and 

quantitative social interaction in society. There are three forms of social capital that 

are distinguished: structural (associations, networks, institutes, regulations and laws 

governing functioning), relational (quality of network connectivity) and cognitive 

(norms, behavior, relationships, trust, values). Trust is fundamental to the relations 

among enterprises, consumers, employers and workers, and therefore, in the light of 

social capital, a sense of good business customs is developed as a set of "unwritten 

rules", regulating the relations among enterprises and individuals. In this context, the 

distinction between human and social capital should also be emphasized. Namely, 

while human capital refers to an individual, social capital refers to the social tissue 

of the individual. [3] The tendency toward socialization is much more difficult to 

acquire than other forms of human capital, but precisely because it is based on ethical 

standards, it is much more difficult to change. Here it should be emphasized that 

trust plays an important role in the social system because it is a good that it can not 

be easily bought, and it, as well as loyalty and sincerity, are positive externalities, 

i.e. intangible goods that have real, practical and economic value. [4] 

 Know-whеre and know-when represent important knowledge in a flexible and 

dynamic economy. 

In general, today prevails a specific type of interaction among enterprises that 

are specialized in certain areas of technology and this interaction is mainly reflected 

in the transfer of knowledge among those enterprises in order to implement joint 

projects. This particularly applies to companies in the fields of: physics, medicine, 

biotechnology, information systems, etc. 
 

3. Characteristics of knowledge as an economic good 

Knowledge is a specific good, with properties that differ from those characterizing 

conventional tangible goods. These specific characteristics of knowledge as an 

economic good are: а) knowledge is a good that is difficult to control, i.e. is a 
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nonexcludable good, b) knowledge is a good that is nonrival, and c) knowledge is a 

good that is cumulative. 

а) Knowledge is difficult to make it exclusive or to control it privately. It is a fluid 

and portable good. Knowledge can be kept secret, but as soon as it is revealed it slips 

out of control. The degree of excludability of knowledge strongly determines the way 

of its disclosure and allocation, and thus the intensity of the deviation from the 

perfect competition. If one type of knowledge is completely nonexcludable, there 

will be no personal benefit from its disclosure, so research and development in these 

fields must arise from another initiative (for example, from state subsidies). 

But when the knowledge is excludable, producers of new knowledge can 

license the right to use knowledge for a positive price (price higher than zero) and 

then can expect that they will make profits from their R&D (research and 

development) efforts.  

A firm finds it far more difficult to control its knowledge than its capital goods, 

for numerous opportunities for leaks and spillovers arise. Information and knowledge 

continuosly escape from the entities producing them, and can thus be used freely by 

rivals. The literature uses the generic term “positive externalities” to denote this 

positive impact on third parties, from whom it is technically difficult to obtain 

compensation. Knowledge externalities are nonpecuniary because there is no 

financial compensation for the knowledge producer. They are different from so-

called pecuniary externalities that relate to cases in which inventors are unable to 

recover from buyers the full value derived from the innovation. Certain analyzes and 

research in this field show that information on research and development (R&D) 

decisions is known to rivals within six months, while technical details are known within 

a year. However, the harnessing of knowledge by other firms depends on their learning 

capacity. 

b) Knowledge is characterized by nonrivalry [5]. The direct implication of this 

fundamental knowledge characteristic is that its production and allocation can not 

be fully driven by competitive market forces. In addition, the marginal cost of the 

nonrival good is equal (or close) to 0. Hence, the cost of renting knowledge on the 

competitive markets is zero. 

But then, the creation of knowledge will not be driven by the desire for private 

economic benefit. Accordingly, knowledge is either rented over its marginal cost, or 

its disclosure is not motivated by market forces. Therefore, a small deviation from 

the competitive model is required. 

Knowledge as a nonrival good is produced only once and has two dimensions: an 

individual dimension and a collective dimension. First, the same knowledge can be used 

an infinite number of times without any cost (individual dimension). Second, an infinite 

number of agents can use the same knowledge without depriving anyone of it (collective 

dimension). Thus, on the one hand, the same quantity of knowledge used to realize m 

units of output will serve to make m+1units and, on the other hand, the same knowledge 

used by n people can be exploited by n+1 people. 
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c) In the field of science and technology, knowledge is most often cumulative and 

progressive. This means that externalities enhance not only consumers’ enjoyment but 

also the accumulation of knowledge and collective progress.  

It is possibility for someone to “stand on the shoulders of giants”. In other words, 

what spreads and can be used an infinite number of times is not only a consumer good 

but an intellectual input likely to spawn new goods that will also be usable an infinite 

number of times [6]. In the new knowledge economy many types of knowledge are 

strongly cumulative, such as data bases (the international DNA data base for example). 

These stand in contrast with noncumulative knowledge (consumption goods) such as 

songs, entertainment programs, or galleries of photographs available on the Internet.  

  
4. Public good and the knowledge dilemma 

The main implication of the three characteristic features of knowledge is the 

creation of a difference between the private and social return in the production of 

knowledge. It is basically, the uncontrollability, nonrivalry and cumulativeness 

threesome that accounts for the importance of social returns to research and 

innovation. In the presence of externalities, inventors must expect to receive less 

than the social returns of their invention.  

Technological knowledge is a good that is difficult to control in terms of 

spillover, it is also a nonrival and cumulative good. These different characteristics 

enhance the strength of the positive externalities and thus increase the difference 

between private and social returns. Thus, social returns may be so substantial that 

remunerating the inventor accordingly is unthinkable.  

Since the marginal cost of use of knowledge is 0, maximum efficiency in its use 

implies that there is no restriction to access and that the price of use is equal to zero. 

Knowledge should be a “free” good.  

That is the requirement for optimum use of a nonrival good. But whereas maximum 

efficiency in the use of knowledge supposes rapid and complete distribution, and 

hence requires that its price be 0, the same does not apply to its production. 

Producing knowledge is costly (in some cases too costly). As a result, 

maximum efficiency in the use of resources needed to create new knowledge 

requiress that the costs of all necessary resources be covered by the economic value 

of the knowledge created. This actually represents the core of the dilemma. Namely, 

only the anticipation of a positive price on use (a price that is higher than 0) will 

guarantee the allocation of resources for creation, but only a price that is 0 will 

guarantee efficient use of knowledge, once knowledge has been produced.  It is a 

dilemma between the social objective of ensuring efficient use of knowledge once it 

has been produced, on the one hand, and the objective of providing ideal motivation 

to the private knowledge producer [8]. This problem manifests itself in any kind of 

knowledge, but only the cumulative nature of knowledge makes this problem a 

serious issue. There is no simple solution to that dilemma. The answer will differ 

from case to case.  
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In this sence, it is not possible to consider and treat in similar terms knowledge 

as a consumption good and knowledge as an investment good likely to spawn new 

(knowledge) goods. The more knowledge is cumulative, the more wasteful is the 

effect of rationing it by price. The dilemma indicates that a positive externality, 

produced by a nonrival and cumulative good cannot be corrected like a negative 

externality (or, more precisely, actions aimed at correcting a positive externalities 

can’t be the exact opposite of those aimed at reducing a negative externality).  In the 

case of negative externalities (noise, pollution), the problem is relatively simple: it 

is necessary to act on the source of the emission, either by demanding correction at 

the source or by taxing it (for example, putting the isolation along the roads, or 

installing biofilters in the chimneys that emit harmful gases in the air above the 

permissible limit, or by introducing environmental tax). In the case of a positive 

externality, the problem is not reducing it, because it is positive. The matter is more 

complex and the line is thin between the goal of protecting the creator’s interests and 

that of maintaining benefits for society. 

 
5. Concluson 

The realization of new form of production requires purposefulness, creativity, 

prediction, guidance, control. In one word it requires knowledge. The knowledge 

economy operates with knowledge as good of the best quality, that is, as a mean of 

production and a competitive advantage. In companies that are characterized by high 

intensity of knowledge, and the product life cycle is short, the knowledge they 

possess is a rather unique resource.   

In a situation when markets change significantly, technologies are rapidly 

being upgraded, and the number of competitors is constantly increased, successful 

enterprises must create new knowledge, spread it and fast materialize it in the form 

of innovated products. This is even more important if one takes into account the 

characteristics of knowledge as an economic good, but also the possibility that 

knowledge, because of its unique characteristics, is treated as a public good. In this 

context, the dilemma is how to impose a balance between the goal of protecting the 

creator’s interests and that of maintaining benefits for society. 
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Основы торгового сотрудничества в рамках Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС, Союз) были заложены еще в 1994 году Соглашением о 

зоне свободной торговли между странами СНГ. Однако реальная активизация 

торгового сотрудничества началась с фактического создания Таможенного 

союза России, Белоруссии и Казахстана в 2010 году, когда были сняты 

таможенные ограничения на движение товаров между странами-участниками 

и создана зона единого таможенного регулирования. За десять лет были 

последовательно пройдены стадии региональной экономической интеграции, 

позволившие договору о создании ЕАЭС вступить в силу в начале 2015 года. 

Характер торгового сотрудничества в рамках любого экономического 

союза, в том числе и ЕАЭС, определяется концептуальными 

(идеологическими) основами создания межгосударственного объединения. 

Впервые об этом сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 

году, когда указал на необходимость совместного решения задач 
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«формирования единого экономического пространства и обеспечения 

совместной оборонной политики» [1]. Но если первое направление – 

формирование единого экономического пространства – успешно и 

последовательно реализуется, то в части внешней политики (в том числе 

оборонной) страны-участники (кроме России) с течением времени отказались 

от интенсификации процесса создания внешнеполитического блока, осознавая 

свой суверенитет и приоритет экономических предпосылок создания Союза.  

Сейчас ЕАЭС является наднациональным институтом и обладает 

международной правосубъектностью. В системе ЕАЭС функционирует целый 

ряд структур (Высший Евразийский экономический совет, Евразийский 

межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия, в рамках 

которой действуют 25 департаментов, Суд ЕАЭС), позволяющих решать 

сложные вопросы согласования экономических интересов стран-участников 

союза по большому спектру задач. В то же время массивный бюрократический 

аппарат является серьезным обременением для небольшого количества 

действующих участников союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и России. 

В настоящее время переговоры о вступлении в ЕАЭС ведутся практически 

со всеми странами-участниками СНГ, которые еще не являются членами 

Союза. Среди стран дальнего зарубежья стоит особо отметить Вьетнам, с 

которым соглашение о зоне свободной торговли прошло ратификацию еще в 

2016 году. В качестве признака взаимного интереса развития сотрудничества 

можно назвать Российско-Вьетнамский бизнес-форум, традиционно 

организуемый Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой.  

Однако имеются определенные трудности вступления в ЕАЭС новых 

членов. Кроме бюрократической составляющей подчеркнем невыгодность 

прохождения начальной стадии участия в Союзе. Согласно имеющимся 

договорам и соглашениям, «наблюдатель» имеет право участия в заседаниях 

(но только по приглашению), а также доступ к документам (кроме 

конфиденциальных) в обмен на обязанность ведения политики, не мешающей 

государствам-членам Союза. 

Констатируя интерес к вступлению в Союз со стороны именно малых 

экономик и принимая во внимание, в первую очередь, торгово-экономические 

аргументы членства в нем, исследование совместного сотрудничества в 

рамках единой торговой политики ЕАЭС становится особенно актуальным. 

Основным инструментом реализации торговой политики Союза является 

Таможенный кодекс ЕАЭС, вступивший в силу с 1 января 2018 года. Кодекс 

выступает гарантом статьи 25 Договора о ЕАЭС, устанавливающей 

функционирование: 

1) единого внутреннего рынка товаров; 

2) единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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3) единого режима торговли товарами в отношениях с третьими 

сторонами; 

4) единого таможенного регулирования; 

5) свободного перемещения товаров между территориями государств-

членов без применения таможенного декларирования и государственного 

контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, 

карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных 

Договором. 

Применение недискриминационной, открытой торговой политики в 

рамках Союза позитивно влияет на развитие экспортно-импортных операций. 

Для анализа результатов осуществления торговой политики ЕАЭС представим 

стоимостные объемы экспортных операций государств-членов Союза (в том 

числе по направлениям экспорта) за 2017 год (таблица 1). 

 
Таблица 1. Объемы взаимной торговли государств-членов ЕАЭС за январь-

декабрь 2017 года [2] 
 Млн долл. США, 

январь-декабрь 

2017 года 

В % к январю-

декабрю 2016 

года 

Удельный вес, % 

ЕАЭС, в т. ч.: 54157,2 126,1 100,0  

Армения 

-Белоруссия 

-Казахстан 

-Кыргызстан 

-Россия 

555,2 

6,9 

4,9 

1,8 

541,6 

141,0 

51,7 

98,8 

170,0 

144,6 

1,0 100,0 

1,3 

0,9 

0,3 

97,5 

Белоруссия 

-Армения 

-Казахстан 

-Кыргызстан 

-Россия 

13586,3 

34,5 

594,4 

123,5 

12833,9 

119,3 

156,8 

163,3 

в 2,5 р. 

117,2 

25,1 100,0 

0,2 

4,4 

0,9 

94,5 

Казахстан 

-Армения 

-Белоруссия 

-Кыргызстан 

-Россия 

5118,4 

4,4 

95,5 

503,3 

4515,2 

130,2 

в 7,9 р. 

в 2 р. 

115,1 

131,1 

9,5 100,0 

0,1 

1,9 

9,8 

88,2 

Кыргызстан 

-Армения 

-Белоруссия 

-Казахстан 

-Россия 

568,0 

0,0 

8,6 

297,2 

262,2 

127,0 

111,8 

в 2,6 р. 

111,9 

147,0 

1,0 100,0 

0,0 

1,5 

52,3 

46,2 

Россия  

-Армения 

-Белоруссия 

-Казахстан 

-Кыргызстан 

34329,3 

1231,9 

19384,6 

12323,9 

1388,9 

128,1 

128,0 

127,1 

128,9 

134,5 

63,4 100,0 

3,6 

56,5 

35,9 

4,0 
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Из таблицы 1 видно, что совокупный оборот между странами-членами 

ЕАЭС в 2017 году увеличился на 26,1% по сравнению с 2016 годом и составил 

54157,2 млн долл. США. Наибольший удельный вес в общем торговом обороте 

имеет Россия (63,4%), наименьший – Армения (1,0%) и Кыргызстан (1,0%). 

Однако отметим, что Армения при относительно небольшом ВВП (11,6 млрд 

долл. США в 2017 году) использует возможности внешнеторговой интеграции 

наиболее активно. Экспорт страны на территорию ЕАЭС в 2017 году 

увеличился на 41,0% по сравнению с 2016 годом. Для Кыргызстана же, 

имеющего наименьший ВВП среди членов Союза, участие в объединении 

предоставляет дополнительные возможности для налаживания торговых 

отношений с Казахстаном, в том числе для преодоления сложившейся в 

последнее время острой политической ситуации между странами. 

Важно подчеркнуть, что в 2017 году наблюдался наибольший рост 

товарооборота именно между малыми экономиками, например, Арменией и 

Кыргызстаном, Белоруссией и Кыргызстаном, Белоруссией и Арменией. 

Наблюдаемое превышение темпов роста взаимной торговли между малыми 

странами над среднесоюзными может указывать на имеющийся в рамках 

ЕАЭС потенциал поддержки и развития менее экономически сильных 

партнеров. 

На рисунке 1 представлена динамика объемов торговли между странами-

членами ЕАЭС в 2016-2017 годах. 

 
Рисунок 1. Динамика объемов торговли между членами ЕАЭС  

за 2016-2017 годы [2] 

 

Данные рисунка 1 указывают, что, несмотря на сезонные колебания, 

объемы взаимной торговли стабильно увеличивались в течение двух 

последних лет, что означает стремление членов Союза к активизации 

взаимного торгового сотрудничества. 

С помощью таблицы 2 рассмотрим вклад каждого участника Союза во 

взаимной торговле ЕАЭС в разрезе экспортно-импортных операций. 
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Таблица 2. Структура взаимной торговли государств-членов ЕАЭС [2, 3] 

Государство-

участник 

ЕАЭС 

Удельный вес 

экспорта во 

взаимной 

торговле, % к 

итогу по ЕАЭС 

Удельный вес 

импорта во 

взаимной 

торговле, % к 

итогу по ЕАЭС 

Внешнеторговое 

сальдо в пределах 

ЕАЭС, млн долл. 

США 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Армения 0,9 1,0 2,5 2,5 -668,6 -751,5 

Белоруссия 26,5 25,1 36,3 37,0 -3987,1 -6125,0 

Казахстан 9,2 9,5 23,2 23,0 -5932,9 -7122,9 

Кыргызстан 1,0 1,0 3,8 3,5 -1178,6 -1282,2 

Россия 62,4 63,4 34,2 34,0 12300 16220,3 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

активную экспортную позицию в Союзе занимает Россия, удельный вес 

экспорта которой на территорию ЕАЭС составил 63,4% (к итогу по ЕАЭС) в 

2017 году, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 1,0%. Наибольший 

вклад в закупку товаров на общем рынке внесла Белоруссия. Импорт страны 

во взаимной торговле увеличился в 2016-2017 годах с 36,3% до 37,0%. В целом 

по странам-участникам распределение экспортно-импортных операций в 

2016-2017 годах осталось стабильным. Отметим при этом, что 

увеличивающееся положительное внешнеторговое сальдо (в пределах ЕАЭС) 

наблюдается только у России. Остальные же участники Союза используют 

возможности свободного рынка преимущественно в направлении импорта, что 

подтверждает увеличивающееся в 2016-2017 годах отрицательное 

внешнеторгового сальдо Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. 

Исследование взаимной торговли членов ЕАЭС было бы неполным без 

анализа структуры торговли по укрупненным товарным группам. Данные за 

2016 и 2017 год иллюстрирует рисунок 2. 

В товарной структуре взаимной торговли членов ЕАЭС наибольший 

удельный вес занимают минеральные продукты (27,7% объема взаимной 

торговли), из которых 84,6% на рынок ЕАЭС поставляет Российская 

Федерация. Существенны также поставки машин, оборудования и 

транспортных средств, которые занимают 18,5% объема взаимной торговли 

(большая часть – 57,2% – приходится также на Российскую Федерацию). Доля 

металлов и изделий из них составила 13,1% объема взаимной торговли, из 

которых 61,3% поставлено Российской Федерацией. 

Торговля продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем 

– 15,1% общей торговли – ведется преимущественно Белоруссией, на которую 

приходится 53,4% поставок. 
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Рисунок 2. Структура взаимной торговли по укрупненным товарным группам в 

2016-2017 годах (в процентах к итогу по ЕАЭС) [2] 

 

Отметим, что общий экспорт товаров Белоруссии вырос на 19,3%, именно 

за счет увеличения поставок данной товарной категории на 14,2% (32,1% 

общего объема экспорта Белоруссии во взаимной торговле). Что касается 

машин, оборудования и транспортных средств, то их доля в белорусском 

экспорте увеличилась на 24,2%, составив 29,0% общего объема экспорта. 

Продукция химической промышленности составила 11,8% поставок; текстиля, 

текстильных изделий и обуви –7,8%; металлов и изделий из них – 7,0%.  

Значимость ЕАЭС для Казахстана можно оценить объемом поставок 

минеральных продуктов страны на общий рынок. Составив в 2017 году 35,3% 

общего объема экспорта, данная товарная категория обеспечила увеличение 

поставок Республики Казахстан на общий рынок ЕАЭС на 30,2%. Таможенные 

преимущества отразились также на поставках металлов, увеличившихся почти 

в 2 раза (34,9% общего объема экспорта Казахстана во взаимной торговле). 

Прирост экспортных поставок Республики Армения на рынок ЕАЭС на 

41,0%, зарегистрированный в 2017 году, оказался обусловлен увеличением 

продаж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 23,7% 

(57,6% общего объема экспорта Республики Армения). 

Общий рынок ЕАЭС позволил увеличить объем экспорта Кыргызской 

Республики на 27,0%. Поставки текстиля, текстильных изделий и обуви 

увеличились в 2 раза, составив 35,6% общего объема экспорта Кыргызской 

Республики в торговле между участниками Союза. Значительный рост (на 

33,9%) продемонстрировали и поставки продовольственных товаров и 



431 

 

сельскохозяйственного сырья – практически четверть объема экспорта страны 

на территорию ЕАЭС. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о доминирующей роли 

России в торговом взаимодействии членов Союза, который выступает 

стабильным рынком сбыта российской нефти и продуктов нефтепереработки, 

газа, металлов, машин и транспортных средств. Для малых экономик членство 

в ЕАЭС создает преимущества в сбыте продовольственных товаров и 

продукции легкой промышленности.  

Рассмотрим некоторые особенности торговли ЕАЭС с третьими странами, 

доля которой по странам-участникам Союза и в целом представлена на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура внешней торговли стран-участников ЕАЭС в 2017 году [4] 

 

Из данных, представленных на рисунке 3, можно сделать вывод о том, что 

торговля с третьими странами является преимущественным направлением 

внешней торговли большинства членов ЕАЭС, за исключением Республики 

Беларусь. Ориентация страны на рынок Союза определяется, прежде всего, 

политическими обстоятельствами, а также востребованностью белорусских 

товаров на рынках бывших советских республик. 

Однако невысокая доля взаимного товарооборота между государствами-

участниками ЕАЭС указывает на нереализованные возможности Союза, 

имеющиеся сложности в практической реализации достигнутых на высшем 

уровне договоренностей, нестабильную политическую среду внутри Союза, а 

следовательно и высокие предпринимательские риски. 

Распределение объемов внешней торговли Союза с третьими странами по 

группам стран в 2017 году характеризует рисунок 4. 
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Рисунок 4. Объемы внешней торговли ЕАЭС в 2017 году с распределением 

по основным группам контрагентов [4] 

Основным покупателем экспортируемых странами ЕАЭС товаров 

(большей частью минеральных продуктов и энергоносителей) выступает 

Европейский союз (49,8% совокупного экспорта) – наиболее существенны 

поставки товаров в Нидерланды (10,7%), Германию (7,1%), Италию (5,9%), 

Польшу (3,4%). В страны АТЭС продано 25,1% экспортированных товаров, из 

них в Китай – 11,7%, Южную Корею – 3,5%, Японию – 3,0%, Соединенные 

Штаты – 2,9%. Странам СНГ реализовано 5,6% экспортированных товаров, из 

них Украине – 3,2%. Экспортные поставки в Турцию составили 5,1% общего 

объема экспорта ЕАЭС. 

Импортные закупки (в основном машин, оборудования и транспортных 

средств) сосредоточены в странах АТЭС (42,8% совокупного импорта 

товаров) и Европейского союза (40,7%). Среди стран АТЭС наибольшие 

объемы приходятся на Китай (23,2%), Соединенные Штаты (5,8%), Японию 

(3,4%), Южную Корею (3,1%). Среди стран Европейского союза значимы 

поставки из Германии (11,2%), Италии (4,8%), Франции (4,3%). В странах СНГ 

приобретено 4,2% импортированных товаров, из них в Украине 2,7%. На долю 

Турции приходится 2,2% совокупного импорта государств-членов ЕАЭС. 

Основной трудностью дальнейшего развития внешней торговли членов 

ЕАЭС с третьими странами выступает обязательство осуществления единой 

таможенной политики в отношении третьих стран, установленное Договором 

о ЕАЭС. Это означает возможное повышение импортных пошлин в торговле с 

традиционными партнерами многих азиатских стран, например, с Китаем. 

Кроме того, членство в ЕАЭС обязывает вновь принятые государства 

пересмотреть условия вступления во Всемирную торговую организацию и 

согласовать их с требованиями ЕАЭС, что может существенным образом 

осложнить их позиции на международной арене.  

Таким образом, торговое сотрудничество в рамках ЕАЭС представляет 

малым экономикам целый ряд преимуществ: единый рынок товаров, работ, 

услуг, капитала и рабочей силы, отсутствие таможенных ограничений внутри 
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Союза. С политической точки зрения членство в ЕАЭС предоставляет 

возможности создания дополнительной переговорной площадки, 

позволяющей лидерам стран и первым лицам определить «общий 

знаменатель» в ключевых вопросах самого широкого профиля. Устойчивое 

доминирование России как в политическом, так и экономическом плане 

обеспечивает стабильность и предсказуемость развития торговых отношений 

внутри Союза, что особенно важно для малых экономик развивающихся стран. 

С другой стороны, условия членства в ЕАЭС накладывают определенные 

ограничения на сотрудничество с третьими странами. Это, в свою очередь, 

создает трудности для диверсификации внешней торговли – необходимого 

условия развития малых экономик, позволяющего смягчить негативный 

эффект зависимости от крупнейших торговых партнеров. 
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Abstract. The purpose of this paper is to outline the role and importance of accounting and 

economic gains in making management decisions. This contributes directly to the 

development of strategic management, which is the main task of the senior management of 

the enterprise. The authors are of the opinion that there is a difference between accounting 

and economic profit, which is expressed first and foremost in the treatment of these two 

concepts. The main characteristics of the profit are also highlighted in order to further reveal 

the potential of this economic indicator. Profit as an indicator of company management 

analysis contributes to the effectiveness of future decisions defining the direction of strategic 

development and is the "downstream wind" without which it is not possible to achieve the 

desired economic growth. 
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1. Въведение 

Основна причина да съществува предприятието като икономическа 

единица е формирането на печалба. Важен момент се явява анализа на този 

икономически феномен – печалба, резултатите от който дават право да се 

предоставя важна стратегическа информация не само на мениджмънта на 

организацията, но и на външните потребители на икономическа информация 

като: държавни и регулаторни органи, данъчни органи и множество други. 

За нуждите на разглежданата проблематика е необходимо на първо място 

да се обърне внимание на печалбата като съвкупност от два основни аспекта, 

а именно: счетоводен и икономически. На следващо място, вниманието ще се 

насочи към конкретните показатели, влияещи върху печалбата с цел 

определяне на  мястото и ролята им в  стратегическия мениджмънт.  

Печалбата се разглежда като термин от различните автори по различен 

начин. Това е продиктувано от факта, че „печалбата се третира като основен 

източник за нарастване на капитала и разширяване на мащабите на 

mailto:jsa@tu-sofia.bg
mailto:v.ivanov@tu-sofia.bg
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производството“[1]. Именно различията в производственият характер налагат 

дефинициите за печалба да са разностранни по своята същност. Множество 

автори отъждествяват икономическия елемент печалба с термина 

„преобразуван финансов резултат“, но това поставя знак за равенство между 

счетоводната и икономическата печалба, а това по мнение на авторите не 

успява да разкрие пълния потенциал на печалбата като инструмент за 

стратегически мениджмънт. 

По отношение на мнението на други специалисти, които заявяват, че 

„концепцията за счетоводна печалба взема под внимание единствено 

разходите, за които има документална обоснованост“[2]. Така погледнато е 

възможно да се разгледа само счетоводния аспект на печалбата и да се раздели 

на: 

 Брутна печалба – Терминът идва от Gross Profit /на английски/ и 

означава общата печалба на предприятието за определен период от 

време. Тя се определя като разликата между получените приходи от 

продажби и производствените разходи[3]. 

 Облагаема печалба – тази печалба е дефинирана от Закона за 

корпоративното подоходно облагане[4], и се явява с положителна 

стойност използванa като база за облагане.  

Всички тези разсъждения дават право да се твърди, че разделяйки 

печалбата на счетоводна и икономическа би могло да  даде по-пълна представа 

за икономическото съдържание на този показател, а от там и по-правилна 

насока за вземане на стратегически важните и правилни решения свързани с 

управлението на предприятието. 

 

2. Същност и различия между счетоводната и икономическа печалба 

Oбект на разработката е счетоводната печалба при която могат да се 

установят същността и различията с икономическата печалба. Това пряко ще 

доведе и до целите на настоящата разработка, а именно изясняване на ролята 

и значението на счетоводната и икономическа печалба като инструмент за 

вземане на стратегически решения за мениджмънта на предприятието. 

Разсъжденията на авторите са продиктувани главно от факта, че счетоводната 

печалба се трактува от НСС 12 Данъци от печалби, като: „Счетоводната 

печалба е печалбата или загубата за периода, определена като разлика 

между приходите и разходите от отчета за приходите и разходите, преди 

приспадане на разхода за данъци от печалбата.“ [5]. От това твърдение става 

ясно, че тук се включват разходи и приходи от група 6 и 7 на Примерния 

счетоводен сметкоплан, а именно: 

 Гр. 60 – Разходи по икономически елементи [6]; 

 Гр. 71 – Приходи от продажби [7]. 

Основателен става въпроса: Каква е структурата на косвените разходи, 

които не са включени в състава на разходите по икономически елементи? В 
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крайна сметка разходите не винаги имат стойностен измерител, като например 

разходите за амортизация, които не участват пряко във формирането на 

печалбата. В подкрепа на тези думи е и авторовото мнение по въпроса, че 

„икономическата печалба ще бъде равна на счетоводната печалба, намалена с 

косвените разходи“ [8]. 

Макар да не са назовани по този начин, тези разходи са добре описани от 

някои изследователи в областта на анализа [9]: 

 Превозните, товарните и разтоварните разходи, таксите за 

посредническата дейност, мита и митнически такси и някой други, 

непосредствено свързани с привеждането на стоките в подходящ за 

продажба вид; 

 Заплащането на труда, съответно социалните осигуровки и надбавки 

на търговския персонал, зает в сферата на обръщение; 

 Разходите за услуги, извършени от трети лица (телеграфопощенски 

услуги и телеграфни такси, застраховки, наеми за помещения, 

транспортни и други разходи); 

 Стойността на употребените във връзка с търговската дейност 

опаковъчни и амбалажни материали, горива и ел. енергия, инвертарни 

предмети и други; 

 Амортизациите на използваните в търговската дейност ДМА 

(измервателни съоръжения, хладилни камери и витрини, стопански 

инвентар, складове, магазини), заплатените лицензни права и права 

върху използването на търговските марки и др.; 

 Разходите за фири в допустимите норми, свързани с намаления на 

количествата и стойността на някои стоки по независещи от 

длъжностните лица причини (при процесите на транспортирането, 

съхранението и продажбите). 

От друга страна е добре да се проследи и съдържателния аспект на 

приходите в предприятието. С тях се занимава НСС 18, според който „Приход 

е брутният поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на 

обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване 

на собствения капитал отделно от увеличенията, свързани с вноските на 

собствениците“. 

Справедлива стойност - сумата, за която един актив може да се размени 

или един пасив може да се уреди между информирани и желаещи страни в 

пряка сделка помежду им. 

Приходите включват брутните потоци от икономически изгоди, получени 

от и дължими на предприятието. Не се считат за приходи събраните суми от 

името на трети лица, като например данък върху добавената стойност, 

застраховки, суми, събрани от името на възложителя, и други, които 

предприятието получава, но те не водят до увеличаване на собствения 

капитал.“ [10]. 
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Основните видове приходи са също добре структурирани от приетия 

национален примерен сметкоплан. Известно е, че приходите на предприятието 

за текущия период се дефинират в три основни групи: приходи за дейността, 

финансови приходи и извънредни приходи. Към приходите, свързани с 

дейността се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки, услуги и 

други продажби, както и други приходи. 

Финансовите приходи се формират при използването на ресурсите на 

предприятието от трети лица, като например: приходи от лихви (по 

предоставени заеми и по предварителни парични средства във финансови и 

други предприятия); приходи от съучастия, приходи от операции с финансови 

активи и инструменти; от последяващи оценки на финансовите активи и 

инструменти; приходи от валутни операции; други приходи от финансови 

операции; 

Извънредните приходи са приходите, които възникват случайно или са в 

резултат на събития извън обичайната дейност и не се очаква да възникнат 

отново в близко бъдеще (такива са: получени застрахователни обезщетения; 

други приходи от финансови операции). 

Приходите за бъдещи периоди са тези приходи, за които още при 

получаването им е известно, че се отнасят за следващи периоди. Те не са 

предмет на изследване в случая поради факта, че се търси значението на 

печалбата, и то на икономическата за вземането на стратегически решения, 

отнасящи се до бъдещето на предприятието. 

Приходите от продажби се отчитат чрез сметките от група 70 Приходи от 

продажби. По конкретно чрез сметките от тази група се отразяват приходите, 

получени в резултат на текущата(оперативната) дейност на предприятието. За 

тази цел са обособени сметки: 

 701 Приходи от продажби от продукция 

 702 Приходи от продажби на стоки 

 703 Приходи от продажби на услуги 

 704 Приходи от финансирания 

 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи 

 706 Приходи от продажба на материали 

 707 Приходи от ликвидация и несъстоятелност 

 709 Други приходи от дейността 

До момента някои автори [11] в своите разсъждения за анализа на 

печалбата са посочили механизъм, който се състои в две основни направления: 

 Първоначалния общ размер на печалбата се намира във функционална 

зависимост от фактическия размер на приходите и разходите. 

П = Приходи – Разходи                                                                         (1) 



438 

 

Мнението на авторите е, че този израз представлява счетоводната 

печалба,  за която стана дума по – горе.  

Същите автори  [11] конкретизират печалбата на база на детайлизация на 

приходите и разходите по Отчета за приходи и разходи като: 

П = НПП + Прфин + Фпр + Призв – Рие – Скор – Фр  - Ризв      (2) 

Където:  

 НПП – нетни приходи от продажби; 

 Прфин – приходи от финансирания; 

 Фпр  - финансови приходи; 

 Призв – извънредни приходи; 

 Рие – разходи по икономически елементи; 

 Скор – сума с корективен характер; 

 Фр – финансови разходи; 

 Ризв – извънредни разходи. 

Този детайлизиран израз дава основание да се определи като 

формулиране на  икономическата печалба. Това е поредното доказателство 

за това, че печалбата е необходимо да се разглежда като счетоводна и 

икономическа. 

 Второто основно направление, което анализира печалбата, 

детайлизира печалбата по-скоро в счетоводен аспект – след 

приспадането на данъците вж. по- подробно [12]).  

 
3. Предложения за стратегически решения, продиктувани от разделението 

на печалбата на счетоводна и икономическа   

На базата на гореизложения кратък анализ, авторите си позволяват да 

предложат някои решения, които да са приоритетни за предприятието и биха 

могли да се насочат в няколко направления: 

Първо: Само детайлизираното познаване на структурата на печалбата – 

и то на икономическата печалба, би довела до адекватни, стратегически 

решения за бъдещи посоки на развитие в предприятието; 

Второ: Счетоводната печалба дефинира разходите, които дават насока - 

детайлна на производствените мениджъри, но това е само част от цялото. 

Отчитането на икономическата печалба, разкрива пълния потенциал на този 

така важен за стратегическият мениджмънт показател; 

Трето: Това е типичен случай, в който се доказва как счетоводната 

печалба и в частност счетоводителите в предприятието креативно създават 

информация за състоянието на стопанския живот, но реалните решения за 

бъдещото развитие се вземат от мениджърите. Това са и хората които боравят 

с икономическата печалба. 
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Четвърто: Разнопосочни са и мненията на мениджмънта и собствениците 

на капитала относно икономическата и счетоводната печалба. Собствениците 

се стремят да увеличат нетната печалба – което се явява счетоводната печалба 

след приспадането на данъците. Докато мениджмънта, се стреми да увеличи 

икономическата печалба, поради факта, че именно в нея се крият възможните 

потенциали за бъдещо стопанско развитие. 

Пето: Не на последно място външните формирования, които се 

интересуват от стопанското благосъстояние на предприятието – като 

кредитори, контрагенти, доставчици и др. получават информация от 

счетоводните документи на организацията, които в голяма степен разкриват 

на пръв поглед счетоводната печалба. Икономическата печалба също може да 

бъде разкрита от тези отчети, но само след детайлна, експертна оценка и 

анализ. Това не е възможно винаги да се осъществи. Ето защо мениджмънта 

разполагайки с икономическата печалба в свой актив е възможно да вземе в 

пъти по-адекватни решения за в бъдещи периоди и именно тези решения да са 

подплатени доказателствено пред външните контрагенти.  
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Abstract. The phenomenon of "excessive urbanization" is a major challenge for large cities 

on a global scale. During the last ten years (in the period 2000 - 2010), the Bulgarian cities 

have experienced difficulties which are the immediate result of this phenomenon. During this 

period, several new neighborhoods were built in the Bulgarian capital of Sofia, thus making 

the city radius out of bounds and the population of the capital reaching nearly 2 million people. 

What social, economic and development challenges caused by excessive expansion of big 

Bulgarian cities face population and business? What measures do big Bulgarian cities take to 

tackle the new regional challenges? 

Our paper will be organized as follows: 1. Introduction, 2. Causes of excessive urbanization, 

3. Social and regional challenges for population and business due to overexpansion of big 

cities in Bulgaria, 4. Conclusion 

Keywords: public transport, traffic, business environment 

JEL: R1, R4, O1 

 

1. Въведение 

Традиционно, икономистите разграничават два вида твърдения в 

икономиката, позитивно и нормативно твърдение. Позитивните твърдения са 

описателни. Те описват света такъв, какъвто е. Нормативните твърдения се 

характеризират с дефинирането на препоръки и норми относно това, какъв 

трябва да бъде светът. В урбанистичната икономика откриваме и позитивна, и 

нормативна дефиниция относно прекомерното разрастване на градовете (urban 

sprawl). Според нормативната дефиниция, прекомерното разрастване на 

градовете представлява прекомерно децентрализиране на населението и 

заетостта - от централните части на града към покрайнините (Mills, 1999; 
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Brueckner, 2000 [1, 2]). Според позитивната дефиниция, прекомерното 

разрастване на градовете представлява естествен процес на изместване на 

населението и заетостта от централните части на града към покрайнините. 

Този процес често се нарича процес на децентрализация и субурбанизация 

(Mills и Hamilton, 1994, p. 81 [3]). Има и други дефиниции за явлението 

“прекомерно разрастване на градовете” (urban sprawl). Glaser  и Kahn (2004) [4] 

дефинират прекомерното разрастване на градовете като относително слабо 

населени жилищни и работнически райони, комбинирани с оносително слабо 

населени покрайнини на града в района на градската граница. Nechyba  и Walsh 

(2004) [5] интерпретират прекомерното разрастване на градовете като планови 

общности, които имат свои собствени централни части в близост до езеро или 

парк или като селскостопански райони с разпръснати семейства, населяващи 

тези райони. С годините прекомерното разрастване на градовете предизвика 

много критики от страна на икономистите и проектантите. Според британския 

урбанист John Osborn, цитиран от Burton  и Jenks (2000) [6], прекомерното 

разрастване на градовете има две отрицателни страни: прекомерното 

разрастване на градовете е икономически разточително и социално неизгодно. 

Явлението е икономически разточително, защото подобренията и 

нововъведенията в масовия градски транспорт дават възможност на 

гражданите на града да се придвижват по-далеч от центъра на града с цената 

на дълго и скъпоструващо пътуване – ситуация, различна от тази в по-

компактните градове. Икономистите смятат, че този проблем се поражда от 

субсидирането на автомобилния транспорт и от своя страна е причина за 

автомобилните задръствания на пътищата и произтичащите от това 

затруднения. Явлението ”прекомерно разрастване на градовете” е социално 

неизгодно, тъй като населяването на покрайнините на града за сметка на 

централната част влошава качеството на живот на живеещите в централните 

части и прави техния достъп до покрайнините по-труден (Nechyba и Walsh, 

2004 [5]). Някой икономисти критикуват и други аспекти на явлението 

“прекомерно разрастване на градовете”. Например Brueckner (2000) [3] 

назовава три главни недостатъка на прекомерното разрастване на градовете: 

загуба на отворено пространство, автомобилни задръствания и расово 

разделение. Като резултат от прекомерното разрастване на градовете 

отвореното пространство в градската част постепенно се заменя с градска 

структура. Скорошни изследвания в областта на урбанистичната икономика 

показват, че цената на недвижимите имоти нараства с намаляването на 

отвореното пространство в градските части. Ето защо отвореното 

пространство е най-ценно в директна близост до сградите и по-малко ценено 

по-далеч от сградите. Acharyi и Bennett (2001) [7] теоретично показват, че 

цената на недвижимите имоти нараства с нарастване на големината 

отвореното пространство около сградите. Следователно домакинствата ценят 

отворените пространства и загубата на отворено пространство е отрицателно 
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последствие от прекомерното разрастване на градовете. Още едно следствие 

от прекомерното разрастване на градовете е фактът, че на хората, които живеят 

по-далеч от центъра, се налага по-често да се придвижват и на по-големи 

разстояния. Когато използват за това своите автомобили, жителите на града 

създават автомобилни задръствания, които зачестяват (Kahn, 2000 [8]). И 

накрая прекомерното разрастване на градовете води до класови и социални 

разделения, тъй като различните класови групи не могат да пътуват еднакво на 

еднакви разстояния. В съвременните градове хората с по- ниски доходи живеят 

по-близо до центъра, който е свързан с масовия градски транспорт. Хората с 

по-високи доходи живеят в по-отдалечени от центъра райони, които са 

достижими предимно с автомобил. Като още един недостатък на 

прекомерното разрастване на градовете може да се отбележи и нерационалната 

и не-добре функционираща транспортна система на прекомерно нарасналите 

се градове. Така например прекомерно нарасналите градове се нуждаят от 

много по-голяма дължина на линиите на метрото, за да постигнат същата 

функционалност като транспортната система на компактен град с много по 

малка дължина на линиите на метрото (Bertaud, 2004 [9]). 

 

2. Причини за прекомерното разрастване на градовете 

Икономистите дефинират следните причини, които водят до 

прекомерното разрастване на градовете: Икономистите дефинират следните 

причини, които водят до прекомерното разрастване на градовете: 

Икономистите дефинират следните причини, които водят до 

прекомерното разрастване на градовете: 

Неотчитането на социалната цена на задръстванията по пътищата 

(Brueckner, 2001 [10]). Автомобилните шофьори имат определени разходи, 

свързани с поддръжката и управлението на автомобила и заплащат частична 

цена за използване на пътищата чрез различни видове данъци. Но шофьорите 

не заплащат пълната цена за задръстванията по пътищата, които те 

причиняват. Това предразполага жителите на града да шофират на по-дълги 

разстояния, от колкото биха шофирали в случай, че заплашат пълната цена за 

причинените задръствания по пътищата. Карането на по- дълги дистанции 

позволява на жителите на града да живеят по-далеч от централните части на 

града, което води до прекомерно разрастване на града.  

Неотчитането на пълната цена на новото строителство (Brueckner, 

1997 и 2001 [11, 10]). Когато в града се застроява и развива нова жилищна зона, 

разходите по канализацията, изграждането на пътните връзки до жилищната 

зона, комуникациите и прочее се покриват главно от данъците върху 

недвижимата собственост. Обаче данъците и таксите, заплатени от 

строителите, не покриват пълните разходи по изграждането на канализация, 

пътни връзки и комуникации от страна на общината. Основната причина за 

това е, че разходите за инфраструктура, които се покриват от строителите чрез 



443 

 

данъци върху недвижима собственост, покриват по-скоро средната а непълна 

цена за инфраструктура. Това дава възможност на строителите да застрояват 

по-големи площи, отколкото биха застроявали, ако заплащаха пълната цена на 

инфраструктурата, което води до прекомерно разрастване на град. 

Субсидиране на масовия градски транспорт (Brueckner, 2005 [12]). 

Субсидирането на масовия градски транспорт дава възможност на жителите 

на града да не заплащат пълната цена за транспорт. Чрез предоставянето на 

субсидии за масовия градски транспорт, жителите на града заплащат по-ниска 

цена за пътуване в сравнение с цената, която би трябвало да заплащат, ако 

нямаше субсидиране. Това дава възможност на жителите на града да пътуват 

на по-дълги разстояния и да живеят по-далеч то центъра, което от своя страна 

води до прекомерно разрастване на града.  

Субсидиране на заемите за закупуване на недвижими имоти 

Субсидирането на банковите заеми чрез различни програми за намаляване на 

лихвените проценти по заемите дава възможност на банковите клиенти да 

изтеглят по-големи банкови заеми и да закупуват по-големи и просторни 

жилища които по традиция се намират в покрайнините на градовете. 

Данък върху недвижимата собственост. Традиционно данъкът върху 

недвижимата собственост е по-висок в централните части на града и по-нисък 

в покрайнините. Това дава възможност за по-крупно застрояване на 

покрайнините, което води до децентрализация на града и прекомерното му 

разрастване. 

Държавни субсидии и програми. Някой видове държавно субсидиране, 

както и определени програми за социално подпомагане могат да повлияят 

върху решението на жителите на града при избора им на местоживеене, 

включително и да ги насърчат да живеят в покрайнините на града. 

Ограничителни мерки срещу прекомерното разрастване на градовете. 

Въпреки, че голямата част от ограничителните мерки срещу разрастването на 

градовете имат за цел да предотвратят прекомерното разрастване на градовете, 

някой от тези ограничителни мерки като например минимален размер на 

парцела води до насърчаване на разрастването на града, вместо до неговото 

ограничаване. 

 

3. Социални и регионални предизвикателства пред населението и 

бизнеса, породени от прекомерното разрастване на градовете в България 

Въпреки че явлението “прекомерно разрастване на градовете” за пръв път 

се появява в Съединените щати, през последните години то се превръща в 

сериозен проблем за европейските страни, включително и България. 

Прекомерното превръщане на селскостопанската земя в градска земя не само 

намалява количеството селскостопанска земя, но също така представлява и 

социално, регионално и икономическо предизвикателство пред жителите на 

града, както и пред бизнеса, който развива дейност в града. Столицата на 
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България София може да бъде считана за пример на модерен, прекомерно 

застроен град. Прекомерното застрояване на София е особено силно изразено 

през последните десет години, когато нови градски жилищни зони буквално 

изникнаха и покриха обширни зони от селскостопанска земя и зелени площи, 

унищожиха големи парцели открити площи. Липсата на добре дефинирани и 

строги ограничителни мерки срещу прекомерното застрояване на града както 

и на явна граница, която да възпира неговото разширяване, ускорява 

извънмерното му разрастване. Усиленото градско строителство през 

последните години доведе до появата на няколко напълно нови квартала в 

София, което от своя страна причини драматично нарастване на населението в 

столицата. Това постави нови предизвикателства пред града в социален, 

глобален и икономически аспект. Като първи проблем може да отбележим 

нарастването на трафика и задръстванията по улиците. Въпреки направените 

сравнително скоро реконструкции и разширения на някои от основните пътни 

артерии в столицата, за съществуващата инфраструктура на града е напълно 

невъзможно да поеме значителното нарастване на трафика и да разтовари 

уличните платна от задръстванията. Тежкият трафик в столичния град 

затруднява придвижването на работещите към работните места, води до 

огромни закъснения и в много случаи работещите пристигат на работа 

изнервени и предварително уморени, което води до намаляване на тяхната 

ефективност и производителност, а това от своя страна се отразява 

отрицателно върху бизнеса в града. Като следващ проблем от прекомерното 

разрастване на градовете можем да посочим липсата на места за паркиране. 

Големият броя автомобили в града и относително малкото паркоместа 

представлява сериозен проблем пред пътуващите с автомобилен транспорт. 

Сега придвижващите се с автомобили трябва не само да се справят със 

задръстванията по улиците, но и с търсенето на места за паркиране. Това е още 

една причина за закъснения на работещите по пътя им към работните места. 

Поради същата причина - липсата на места за паркиране, бизнесът започва да 

губи клиенти, тъй като клиентите не могат да паркират с часове пред 

съответната офис сграда, заведение, търговски център и т.н. Като сериозно 

предизвикателство пред бизнеса се очертават и трудностите с доставките, 

както при получаването на материали за производство, така и при 

транспортирането на готовата продукция. Отново тук основният проблем е в 

задръстванията по пътищата и липсата на паркоместа, което е последица от 

прекомерното разрастване на градовете. Презастрояването на града от своя 

страна е още едно предизвикателство пред бизнеса, тъй като поради липса на 

свободна открита площ бизнесите не могат да се разрастват в чисто физически 

аспект като построяване на нов цех, магазин, офис и т. н. Към проблемите пред 

бизнеса и жителите на града могат да се добавят също и високите нива на шум, 

високите нива на замърсяване на града, а също така и нарастването на 

престъпността. Тези проблеми от своя страна създават допълнителна 



445 

 

финансова тежест за местните власти, свързана с назначаване на допълнителен 

персонал в различните служби по места. В регионален аспект “прекомерното 

разрастване на определени градове” увеличава броя на новозаселилите се и 

води до пренаселване на определени градове за сметка на обезлюдяване на 

други общини и градове, което предизвиква дисбаланс в регионалното 

развитие на общините и в икономиката на България като цяло. 

И накрая като положителен аспект от прекомерното разрастване на града 

можем да отбележим нарастването на населението на града и респективно 

нарастването на броя на потенциалните клиенти, което от своя страна води до 

нарастване на приходите на съществуващия бизнес, както и до навлизането на 

нови бизнеси в града. 

 

4. Мерки срещу прекомерното разрастване на градовете 

Местните общини въвеждат различни ограничителни мерки срещу 

прекомерното разрастване на градовете. Такива мерки могат да бъдат: 

максимален размер на парцела, ограничения на гъстотата на населението, 

градска граница срещу разрастване на града, данък строителство, 

ограничителни мерки срещу разрастване на населението, ограничения на 

квадратурите на офисите в бизнес сградите, както и на апартаментите в 

жилищните сгради. 

Максимален размер на парцела. Целта на максималния размер на парцела 

е да се минимизира количеството земя, отделена за градско строителство 

(Pasha, 1992 [13]). По този начин, като се дефинира определен максимален 

размер на парцела, всяка сграда има максимално ограничаване на квадратните 

метри земя, които трябва да са около сградата и така се намалява количеството 

на застроената площ в рамките на града, което възпира и прекомерното му 

разрастване. 

Ограничителни мерки срещу гъстотата на населението. Друга 

ограничителната мярка, която градските управи в определени страни 

използват за решаване на проблема “прекомерно разрастване на града” е 

въвеждането на минимална гъстотата на населението. Една от основните 

характеристики на прекомерно разрасналия се град е ниската гъстотата на 

населението. Налагайки ограничителна мярка от типа минимална гъстотата на 

населението, градската управа въвежда за някои видове строителство 

минимален брой живущи на определена квадратура, като например: минимум 

двама живущи в двустаен апартамент, минимум трима живущи в тристаен 

апартамент и т. н. По този начин гъстотата на населението се увеличава и се 

постига ефекта на “сгъстяване “ на населението и “свиване “ на размера на 

града.  

Данък строителство. Когато градската зона се увеличава едновременно 

и като население, и като територия и когато е налице ново строителство в 

рамките на градската зона, местните власти предоставят необходимата 
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инфраструктура, електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, 

телекомуникации и т. н. Разходите, поети от общините за предоставянето на 

изброените по-горе услуги, обикновено се компенсират от строителните 

организации чрез така наречения данък строителство. По-високият данък 

строителство би могъл да намали мотивацията на строителите да строят и по 

този начин да ограничи разрастването на града в определени граници.  

Градска граница срещу разрастването на града. Въвеждането на градска 

граница, която да не позволява на ново строителство в даден град да се развива 

извън нейния обхват, запазва града и неговия радиус в определени предели. 

Целта на градската граница е да ограничи прекомерното строителство и да 

забрани каквото и да е строителство извън градската граница, като по този 

начин земята зад границата остава незасегната. 

Ограничения на населението на града. Като мярка срещу прекомерното 

разрастване на града, местните власти на някои градове използват ограничение 

на броя на населението на града (population cap). Целта на такъв вид 

ограничение е да се избегне пренаселеността на града, както и прекомерното 

му разрастване. Ограничаването на населението на града може да бъде 

постигнато директно - чрез въвеждане на градско жителство, или индиректно 

- чрез въвеждане на разрешителни за строителство в градската част. 

Лимитирането на броя на разрешителните за строителство в градската част на 

града респективно ограничава броя на жилищните и офис сградите, като по 

този начин се ограничава населението на града, както и броя на работещите в 

града и се намалява вероятността за пренаселеност и произтичащите от това 

отрицателни последствия, а именно: автомобилен трафик, задръствания, 

високи нива на шум и замърсеност в градската част и т. н. 

Контрол върху наемите. Контролирането на размера на наемите в 

жилищните сгради от страна на местната власт би могло да поддържа наемите 

в централната част на града, които по традиция са много високи, в едни по-

разумни граници. Поддържането на по-ниски наеми в централната част на 

града би позволило на населението с по-ниски доходи да се придвижи от 

покрайнините към централните части на града, като по този начин се постигне 

свиване на размера на града и влизане на града в рамките на градската граница, 

с което да се избегне прекомерното разрастване на града. 

Ограничения от типа “минимална квадратура”. Въвеждането на 

ограничения от типа минимална квадратура на офисите и апартаментите в 

жилищните сгради, би довело до сравнително по-големи офиси и по-големи 

апартаменти, По-големите като квадратура офиси и апартаменти биха 

акомодирали по-голям брой живущи, което би намалило нуждата от 

строителство на нови сгради, респективно би намалило вероятността от 

разрастване на града.  
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5. Заключение 

Прекомерното разраствате на градовете представлява сериозен проблем 

пред жителите и бизнеса на града. Прекомерната децентрализация, 

комбинирана с пренаселеност, създава сериозни проблеми като тежък пътен 

трафик и задръствания, замърсяване на околната среда, липса на отворено 

пространство в градската част, чиято липса от своя страна създава трудности 

за бизнеса, свързани с доставките на крайната продукция, както и с доставките 

на суровини и материали за производството. Можем да отбележим също така 

и сравнително постоянните закъснения на работещите на път към работните 

им места поради тежкия сутрешен трафик. Въпреки че местите власти 

прилагат серия ограничителни мерки срещу прекомерното разрастване на 

града, жителите на съвременните големи градове трябва да са подготвени за 

предизвикателствата, породени от прекомерното разрастване на града и да 

бъдат готови за да се справят с тях. 
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Abstract. The subject of this study is the measurement, modeling and assessment of 

the various aspects and characteristics of the infrastructure of modern cities. The 

object of the survey is the infrastructure, its components and indicators. The article 

briefly follows the evolution of scientific views of the development of the 

infrastructure. Based on the analysis we have proposed: 1. Model of the development 

of infrastructure; 2. Smart Cities Infrastructure Index; 3. Ranking of the surveyed 

cities based on the Index used. 
Keywords: smart city, infrastructure model, research. 

 

1.  Въведение 

До 2050 г. се очаква 70% от населението на света да живее в градските 

райони. Увеличаването на градското население неизменно води до възникване 

на трудности, свързани с осигуряване на ресурси, необходими за задоволяване 

на непосредствените нужди и потребности на хората като безопасна храна, 

чиста вода и достатъчно енергия. Оптималното използване на ресурсите е 

предпоставка за развитие на умна инфраструктура в интилигентния град на 

бъдещето. 

Предметът на настоящата разработка е изучаването, измерването, 

моделирането и оценката на различните аспекти и характеристики на 

инфраструктурата на съвременните градове. Обект на проучване е 

инфраструктурата, съставните й елементи и индикатори. 

Инфраструстура е съвкупността от всички съоръжения и ресурси, които 

съпътстват и подпомагат дейността на хората във всички сфери на 

обществения, икономическия и социалния живот. Под инфраструктура на 

дадена територия се разбира съвкупността от инженерни линейни и точкови 

съоръжения и инсталации, както и услуги и институции, които в своята 

хоризонтална и йерархична свързаност играят ролята на общо условие за 

mailto:mdraganov@tu-sofia.bg
mailto:miglenagp@abv.bg
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развитието на икономиката и способстват за социалното, професионалното и 

духовното развитие на населението на съответната територия. И тъй като 

инфраструктурата е пряко свързана с качеството на живот, инвестирането в 

нейното развитие и усъвършенстване е от изключителна важност. Мощното 

развитие на цифровите технологии дава възможност за превръщане на 

инфраструктурата на съвременния град в умна и интилигентна система, която 

функционира единно и взаимообвързано с цел подобряване качеството на 

живот на хората, оптималното използване на наличните ресурси и превръщане 

на съвременния град в умен [2]. 

В разработката накратко се проследяват схващанията за 

инфраструктурата като понятие, видовете инфраструстура, методите за 

нейното оценяване. Посочват се някои показатели, характеризиращи  

инфраструстурата, на базата на които е извършен сравнителен анализ на 

състоянието й по статистически данни за някои световни градове. Въз основа 

на направения анализ е дадена оценка и са предложени: 

1. Модел за развитие на инфраструктурата; 

2. Индекс за измерване на инфраструктурата в градовете; 

3. Класация на изследваните градове въз основа на използвания Индекс. 

 

2. Инфраструктура – същност, развитие, видове и методи 

Терминът инфраструктура е съчетание от латинските изрази ‘инфра’, 

което означава долу, по-долу, под, основа и ‘структура’ – строеж, 

разположение. Следователно, инфраструктурата обхваща елементи, които са 

необходимо условие за развитие на териториалната система. 

През 1995г. американският учен Розенщейн – Родан определя 

инфраструктурата като комплекс от общи условия, удовлетворяващи 

потребностите на населението и я разделя на: стопанска (производствена) и 

социална инфраструктура. 

В научната литература и в практиката съществуват различни виждания 

относно същността на инфраструктурата. Според Утенков например, 

инфраструктурата се разделя на 2 групи: едната включва елементи, свързани с 

обслужването на производството (производствена), а другата с обслужване на 

населението (социална). Експерти от Европейската Икономическа Общност 

разглеждат инфраструктурата като комплекс от елементи за обществено или 

колективно ползване, които са важна част от икономическото стопанство. 

По своята икономическа същност, инфраструктурата е съставна част от 

производителните сили на обществото и нито един от отраслите й не създава 

краен продукт, а само подпомага развитието на материалното производство. В 

различните страни има различни схващания за същността на 

инфраструктурата: В Унгария се приема като съвкупност от оборудване, в 

Чехия - като ‘мощности за реализацияна производството на населението’ и др.  
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Най-точно определение за икономическата същност на инфраструктурата 

обаче дава Е. Алаев, който казва, че инфраструктурата се определя като 

съчетание от действащи съоръжения, мрежи и системи, които не се отнасят 

пряко към производството на материалните блага, но са необходими както на 

самия процес на производството (производствена инфраструктура), така и за 

осигуряване нуждите на населението (социална). 

Според мястото и ролята на инфраструктурата и преди всичко по нейната 

функция в производствения процес различаваме: 

1) Производствена инфраструктура – включва онези обекти и дейности, 

които създават нормални условия за протичане на производствения процес. Тя 

включва следните елементи: 

 ремонтно – инструментално, складово и енергийно стопанство; 

 строителни и асфалтови бази; 

 отпадъчно и възстановително стопанство. 

2) Социална инфраструктура – включва обекти и дейности, които 

създават благоприятни условия за живот и възпроизводство на населението и 

трудовите ресурси. Основните й елементи са: 

 жилищно строителство; 

 комунално – битово стопанство; 

 материално – техническа база за търговия, битови услуги и др.; 

 просвета, култура и образование; 

 здравеопазване и социално дело и др. 

3) Техническа инфраструктура – включва цялата съвкупност от 

технически елементи на национално и регионално ниво, които са свързани с 

доставката на входящи потоци ресурси, вода, енергия. Тя включва: 

 енергопреносими системи;  

 ВиК системи; 

 хидротехнически системи и съоръжения – язовири, канали и др.; 

 транспортно – комуникационни системи – транспортна мрежа, улична 

мрежа, газификация и др. 

4) Пазарна инфраструктура – система, която създава условия за свободен 

обмен на ресурси – финансови, трудови, стокови, суровинни, информационни, 

технологични, интелектуални и т.н. 

5) Сецифични видове инфраструктура: 

 Екологична – един от важните пътища за постепенно решаване на 

натрупващите се екологични проблеми е изгражданито на съответните 

комплекси от съоръжения и обекти, предназначени за опазване, 

възпроизводство и подобряване на околната среда. 

 Институционална – определен брой институции, регламентиращи 

икономическото поведение.  

 технологична; туристическа и др. [10]. 

Информационна инфраструктура (information infrastructure) 
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Съвкупност от организационни структури, които обезпечават 

функционирането и развитието на информационното пространство на града 

или страната, както и средства за информационно взаимодействие, 

осигуряващи достъп на гражданите и организациите до информационните 

ресурси. 

Развитието на информационната инфраструктура включва: 

 По-бързо получаване на оперативна информация; 

 Намаляване на отказите на системите; 

 Предпоставки за успешно внедряване на технически новости в бъдеще 

[2]. 

Инфраструктурата е важен фактор за нарастване на добавената стойност 

и за подобряване на социалното и културното развитие. За определяне на 

степента на влиянието и се прилагат различни методически подходи. Първият 

подход се основава на приложението на производствената функция. 

Инфраструктурата се включва като безплатен ресурс, осигурен от държавата. 

Вторият подход на разходите (cost function approach) отчита цената на 

отделните фактори - труд, оборудване и финанси. Публичните 

инфраструктурни елементи се оценяват като разходоспестяващи фактори. 

Третият подход се основава на моделите на икономическия растеж и оценява 

ролята на инфраструктурата като фактор, увеличаващ растежа. Четвъртият 

подход използва вариационни и динамични редове, анализирайки на основата 

на емпирични данни връзките между различни фактори, включително 

инфраструктурата и равнището на БВП или на добавената стойност в 

отделните райони и области. Съществува и пети подход (Христосков, 1992), 

който се основава на индекса на удовлетвореността на икономическите агенти 

и населението от инфраструктурата или отделни нейни обекти по различни 

характеристики. Така например характеристики като достъпност, 

отдалеченост, качество на услугите, състояние на материалната база и др. 

могат да бъдат оценявани по дадена скала в различни периоди от време или 

между различни териториални единици и съответното нарастване или 

намаляване на този индекс (като средна оценка) се съпоставя с направените 

разходи или с постигнатия ръст на добавената стойност [2]. 

Измерители на инфраструктурата 

В началото на всяко изследване, свързано с инфраструктурата на дадена 

територия трябва да се даде отговор на следните три въпроса:  

 Какво е инфраструктура и какъв е нейният състав на национално и 

регионално равнище?  

 С какви показатели да измерим равнището на развитие на 

инфраструктурата на национално и на съответните отраслови или 

териториални равнища?  

 Как да оценим нейната роля за икономическото и социалното 

развитие в качеството ù на общо условие? 
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Умните градове в икономически и социален аспект са насочени 

къмбъдещето. В тях се провежда непрекъснат мониторинг на най-важните 

инфраструктурни обекти — автомобилни пътища, мостове, тунели, жп линии, 

метро, аерогари, морски пристанища, комуникационни системи, 

водоснабдяване, електроснабдяване, важни сгради - с цел оптимално 

разпределение на ресурсите и гарантиране на безопасност. В тези градове 

непрекъснато се увеличава броят на предоставяните на населението услуги, 

като се гарантира устойчива среда, която подпомага благополучието и 

запазване на здравето на гражданите. Всички тези услуги се базират на ИКТ 

инфраструктура. 

За създаването на възможно най-точен модел за развитие на 

инфраструктурата в един умен град е необходимо да има единни критерии за 

оценяване, които биха помогнали и при разработване на стратегии за 

усъвършенстване на инфраструктурата и сравнение с други градове по света. 

За това служат измерителите, които условно разделям на две групи – свързани 

със сградите и с транспорта в града. Към първата група измерители могат да 

се отнесат: енергийна консумация на жилищни сгради, стандарти за енергийно 

ефективни сгради, енергийно ефективни сгради в брой или в проценти, спрямо 

общия брой сгради.  

Като основни показатели за инфраструктура на умния град сме посочили 

брой енергосертифицирани „зелени“ сгради в разглежданите градове като 

процент спрямо всички сгради, както и дължина на канализационната мрежа 

на съответния град. Към втората група показатели се отнасят  видовете 

превозни средства, характеристики на различните видове пътища, съоръжения 

и сгради, свързани с транспорта, размер на мрежата за превоз, насърчаване на 

"зеления транспорт", политики за намаляване на претоварването в града и др. 

Данните, които са представени включват брой електромобили, брой станции 

за зареждането им, брой летища, дължина на първокласни автопътища в града, 

дължина на железопътни линии и метролинии. 

Други важни индикатори са наличие на умни карти и ситеми за достъп до 

информация в реално време, както и достъп на домакинствата до Интернет. 

 

3. Анализ на данни за състоянието на инфраструктурата в някои световни 

и български градове 

В доклада се представя информация по различни измерители за 

състоянието на инфраструктурата в следните градове: Москва, Лондон, 

Париж, Пекин, Ню Йорк, Сингапур, Мелбърн, Барселона, София и Пловдив. 

За сравнение са използвани съответни данни за Копенхаген и Барселона, които 

през последните години се нареждат в челните места на класациите за 

„умните“ градове в Европа.  

За да бъдат сравнени изследваните градове по посочените показатели е 

необходимо показателите да бъдат представени количествено спрямо 
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големината на града, за когото се отнасят като се отчете територията на 

съответния град и броя на населението. В таблица 2 са представени същите 

показатели, съотнесени към определен брой от населението или към 

определена площ от територията на градовете. 

 
Таблица 1. Основни индикатори, характеризиращи състоянието 

на инфраструктурата в някои световни градове за 2016 г. 

 

 

Измерители 

 

Зеле

ни 

сгра

ди 

(%) 

Брой 

зарядни 

станции за 

електромоб

или на 100 

км2 

Брой 

лети

ща 

Метро 

линия 

(км) на 

100 км2 

Достъп на 

дом. До 

Интернет 

(%) 

Дължина 

на 

първокласн

и 

автопътища 

(км) на 10 

км2 

Дължина 

на 

канализаци

онна мрежа 

(км) на 10 

км2 

Москва 4 6,4 3 13,2 76 5,97 32,5 

Лондон 68 89,5 5 25,9 96 22,23 133,5 

Париж 64 75,9 3 203 92 13,29 199,2 

Пекин 36 49,3 1 3,05 52.2 4,27 12,8 

Ню Йорк 46 98,8 4 30,7 60 26,35 79,5 

Сингапур 48 161,3 1 21,3 96 18,78 34,5 

Мелбърн 58 4,3 1 - 72.2 3,06 13,9 

Барселона 49 54,9 4 141,3 90 17,46 150 

София 10 5,3 1 8,1 70 8,69 14,6 

Пловдив 8 5,9 1 - 70 10,39 21,7 

Копенхаген  56 134,6 1 5,2 95 27,82 36,4 

 

Данните посочени в таблица № 1 за съответните на градовете са за 2015 - 

2016 г. Анализирайки информацията стигаме до извода, че по показателите 

процент на зелени сгради, брой летища, достъп на домакинствата до Интернет 

и дължина на канализационната мрежа Лондон и Париж имат добре развита 

инфраструктура. По брой електромобили на 10 хил. жители, зарядни станции 

за електромобили и дължина на метролиниите и на първокласните автопътища 

на определена площ от територията водещо място заемат градовете 

Копенхаген, Барселона и Сингапур. Най-ниски стойности на съответните 

показатели имат градовете Москва, София и Пловдив. 

Може да се заключи, че развитието на инфраструктурата в Копенхаген и 

Барселона изпреварва по повечето параметри другите градове в изследването, 

което ни позволява за целите на изследването да ги използваме като еталон за 

умен град. 
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4. Модел за развитие на инфраструктурата в умните градове 

Глобализацията, урбанизацията, климатичните промени и 

цифровизацията са глобалните тенденции, които налагат необходимостта от 

изграждане на „умни градове”. Актуалните тенденции изискват нов подход, 

затова и „умните” градове се характеризират с интелигентна инфраструктура, 

която използва IT системи, сензори и софтуер за управление, събиране и 

обработване на данни. Основните елементи, които обуславят един „умен” град 

са  интелигентните сгради, транспорт и енергийни мрежи. Всяка една от тези 

системи носи изключителни ползи както за потребителите, така и за околната 

среда. Интелигентното управление на една сграда дава възможност за 

намаляване на разходите за енергия, експлоатация и поддръжка. 

Интелигентните транспортни системи регулират и предотвратяват 

задръстванията, пестят енергия, намаляват обема на отделяните вредни 

емисии. Надеждността на енергийните мрежи е важен фактор за 

икономическия растеж и стабилност на всяко общество [3]. 

 

 
Фигура 1. Модел за развитие на инфраструктурата в умните градове 
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В представения модел на фигура 1 за инфраструктура на умните градове 

се открояват четири основни сектора, които са: умни сгради, умен транспорт, 

информационни и телекомуникационни технологии (ИКТ) и социална 

инфраструктура. За успешно развитие на умния град е необходимо да се 

полагат постоянни усилия за развитие на инфраструктурата с помощта на 

секторни политики. В противен случай инфраструктурата на града ще се 

амортизира, морално ще остарее и няма да отговаря на бързо нарастващите 

потребности на съвременното общество. Развитието само на отделен сектор от 

инфраструктурата не би довело до оптимален резултат, защото секторите са 

взаимообвързани и изоставането но един от секторите би се отразило 

неблагоприятна на инфраструктурата като цяло. 

 

5. Оценка на инфраструктурата в умните градове 

Въз основата на събраните резултати от националните статистики 

посочени в таблица 2 разработихме Индекс за оценка на инфраструктурата в 

умните градове (ИИ). Той се получава по формулата (виж формула 1): 

  
 

   Таблица 2. Основни показатели за оценка на човешкия капитал 

№ Показатели Тежестна 

показателя 

1 Зелени сгради (Критерий 01) 1 - 20 

2 Брой електромобили на 10 хил. жители(Критерий 02) 1 - 20 

3 Достъп на домакинствата до Интернет (Критерий 03) 1 - 20 

4 Дължина на метролинии(Критерий 04) 1 - 15 

5 Дължина на първокласни пътища(Критерий 05) 1 - 15 

6 Дължина на канализационна мрежа (Критерий 06) 1 - 10 

  Max = 100 

 

Отделните показатели имат различна тежест в зависимост от значението 

им за развитието на умния град. Първите три показателя имат тежест от 1 до 

20 и колкото по-голям е броят на сертифицираните зелени сгради и 

електромобилите, толкова по-висока е стойността на показателя в таблица 2. 

Показателите за дължина на метролиниите и първокласните пътища са с по-

ниска тежест от 1 до 15, тъй като се приема, че тази част от инфраструктурата 

би трябвало да се реновира и поддържа постоянно, защото това е базисна част 

от инфраструктурата. Показателят дължина на канализационната мрежа е с 

най-малка тежест, защото канализационната мрежа е изградена в по-ранен 

етап от развитието на градовете и подържана постоянно във времето. 

(1) 
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Данните в таблица 3 показват, че градовете София, Пловдив и Москва 

имат най-ниски стоиности на ИИ. Те не могат да бъдат пример за развитие на 

инфраструктура на умния град. Наложително е да се предприемат мерки за 

подобряване равнището на развитие на инфраструктурата в тези градове като 

се изработят стратегии за по-пълноценно използване на природния и човешки 

капитал в съответствие с нарастващото развитие на информационните и 

комуникационни системи и дигитализация. 
 

Таблица 3. Индекс за оценка на инфраструктурата в умните градове 

Измерители 

Зелени 

сгради 

Брой 

електромоб

или на 10 

хил. жители 

Достъп 

на 

домакинс

твата до 

Интернет 

Дължина 

на 

метролин

ии на 10 

км2 

Дължина 

на 

първокла

сни 

пътища 

на 10 км2 

Дължина 

на 

канализа

ционна 

мража на 

10 км2 

Индекс 

за оценка 

на 

инфраструк

турата 

max = 100 

01 02 03 04 05 06 

Москва 1 1 15,6 2 3 2,4 25 

Лондон 13,6 2,4 19,2 2,9 12,3 7,6 58 

Париж 12,8 1,5 18,4 15 7,3 10 65 

Пекин 7,2 7 10,4 1 2,3 1,4 29,3 

Ню Йорк 9,2 5,7 15 3,2 14,6 5 52,7 

Сингапур 9,6 3,8 19,2 1,9 10,6 2,7 47,8 

Мелбърн 11,6 2,6 14,4 - 2 1,4 32 

Барселона 9,8 10 18 10,8 9,7 8,6 66,9 

София 2 1 14 1,6 4,7 1,5 24,8 

Пловдив 1,6 1 14 - 5,7 2,2 24,5 

Копенхаген 11,2 20 19 1,4 15 2,7 69,3 

 

Градовете Копенхаген, Барселона, Париж, Лондон, Ню Йорк и Сингапур 

имат високи стойности на ИИ. С добре развитата си инфраструктура те 

привличат човешки капитал и инвестиции, създават добри условия за живот и 

реализация и се превръщат в умни градове. 

На фигура 2  графично е онагледена класацията на изследваните градове 

по индекс за оценка на инфраструктурата им.  

 
Фигура 2. Индекс за оценка на инфраструктурата в умните градове 
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6. Заключение  

Инфраструктурата е гръбнакът на световните икономики. За изграждане 

на умни градове е необходима интeлигентна инфраструктура, която 

оптимизира производството и разпределението на енергия, прави сградите по-

умни и поддържа трафика. Лидерите в класацията за умни градове, които и в 

нашето изследване са на първи позиции - Копенхаген и Барселона доказват, че 

за да бъде умен и проспериращ градът не е необходимо да бъде голям. 

Необходима е добра инфраструктура, свързана с наличие на 

енергийноефективни сгради, умен транспорт, който пести природния капитал, 

не замърсява околната среда и е удобен и леснодостъпен за населението, 

изградена и добре поддържана автомобилна и железопътна – подземна и 

наземна транспортна мрежа, наличие на пешеходни и велосипедни алеи във 

всички части на града, добре поддържана канализационна система и системи 

за пълно рециклиране на отпадъците. Интeлигентната инфраструктура изисква 

и интeлигентни системи за управление във всички области на живота, 

базирани на информационните и комуникационни технологии, действащи 

съгласувано и в полза на обществото. От нас зависи дали ще имаме воля за да 

превърнем градовете си в умни. 
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Abstract. The subject of the article is the study, measurement, modeling and assessment of 

the different characteristics of the natural capital in modern cities. The object of research is 

natural capita seen like as underpins all other types of capital - manufactured, human and 

social - and is the foundation on which our economy, society and prosperity is built. This 

article, based on an analysis of natural capital in world cities, offers a model of development 

of natural capital in smart cities and a way of assessing. The paper represented ranking of the 

selected cities based on Natural capital index which was created. 

Keywords:  natural capital, natural indicators, smart cities. 

 

1. Въведение  

Обществената икономическа мисъл в продължение на цялата история на 

човешката цивилизация се е опитвала да осмисли същността на 

взаимодействието между обществото и природата, да оцени това 

взаимодействие в конкретни показатели, позволяващи цивилизацията да 

открие закономерностите, които възникват в хода на взаимодействието и да ги 

използва за своето развитие. В продължение на всички периоди от развитието 

на икономическата наука се мени представата на човека за неговата роля и 

място в околната среда, а и самата околна среда, затова и едни теории се сменят 

с други в обществото, натрупвайки знания и информация, търси варианти за 

усъвършенстване на отношенията с природата [1].  

Природният капитал е икономическа конструкция, която описва света на 

природата, нейните екосистеми и тяхната стойност за обществото. Всички 

проучвания на природния капитал водят до извода, че този капитал 

характеризира всички природни ресурси и по-конкретно се отнася до запасите 

от вода, почва, въздух, възобновяеми ресурси и невъзобновяеми ресурси на 

планетата (като растителни и животински видове, гори и минерали). Терминът 

„природен капитал” предполага разширяването на икономическата представа 

за капитала. Точно както всички форми на капитал са в състояние да осигурят 

поток от стоки и услуги, компонентите на природния капитал си 

взаимодействат, за да предоставят на хората и други видове стоки и услуги, 

които са широкообхватни и разнообразни. Колективните ползи, осигурени  от 

mailto:neziha.madjirova@abv.bg
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ресурсите и процесите, които се доставят от природния капитал се наричат 

екосистемни стоки и услуги или просто екосистемни услуги [2].  

За един умен град е необходимо добро управление на този капитал, защото 

той е актив, съдържащ възможността да увеличава производителността на 

икономиката и благосъстоянието на хората. В същото време растежа на 

екологичната натовареност в света предизвиква обективна необходимост от 

модел на устойчиво развитие и възстановяване на баланса на природата. 

 
2. Еволюция на природния капитал 

През осемнадесети и деветнадесети век икономистите идентифицират 

факторите на производство (т.е. ресурсите, които отиват в производството на 

стоки и услуги), като капитал, труд и земя. Земята, включваща всички 

природни ресурси, се третирала като отделна от капитала, тъй като е била дар 

на природата и поради факта, че хората не могат да засегнат нейното 

снабдяване. През ХХ век икономистите възстановяват капитала като всеки 

актив, който произвежда поток от доходи във времето (Fisher 1906). Чрез тази 

дефиниция земята се обединява заедно с капитала, а производствените 

фактори се вече се свеждат до две: капитал и труд, а не до три, както било в 

началото.  

Това, обаче води до все по-голямо пренебрегване на природните ресурси 

като фактор на производството до точка, в която изтъкнат икономист на име 

Солоу през 1974 г.  казва, че „светът може да се развива без природни ресурси, 

така че изчерпването е просто събитие, а не катастрофа.” 

   През 70-те години на миналия век все повече доказателства за 

ограничаването на природните ресурси и увеличаването на екологичните 

проблеми оказват влияние върху икономическия растеж, което кара много 

икономисти да признаят влиянието на природния капитал  - дефиниран като 

запас, който дава поток от природни услуги и осезаеми естествени ресурси - 

като отделен и съществен фактор на производство. 

 Терминът е използван за пръв път през 1973 г. от Ернст Шумахер в книгата 

„Малкото е красиво” и се идентифицира с проекта Биосфера 2 и с 

икономическия модел на природен капитализъм на Амори Ловинс, Хънтър 

Ловинс и Пол Хоукън. В  книгата си, британският икономист Е. Ф. Шумахер 

твърди, че незаменимите природни капитали съставляват по-голямата част от 

капитала. Шумахер идентифицира два вида природен капитал. Първите са 

изкопаемите горива, които бързо се изтощават, а втората е способността на 

естествените системи да се регенерират.  

Въпреки че не са използвали конкретната фраза "природен капитал", други 

изследователи, включително Херман Дейли (1973 г., 1977 г.) и Николай 

Джорджеску Роуген (1971 г.), едновременно подчертават, че стоките и 

услугите, предоставяни от природата, са съществени, незаменими фактори на 

производство.  
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  Концепцията за природния капитал се улавя доста бързо, особено в 

областта на екологичната икономика, чиито теоретични основи подчертаха 

зависимостта на икономическата система от окончателното снабдяване на 

природните ресурси на планетата и безценните услуги, които те генерират. 

Икономистите Дейвид Пиърс (1988) и Херман Дали (1990) твърдят, че 

устойчивото развитие изисква постоянен природен капитал. Дали изброява 

специфични правила за поддържане на постоянен запас: добивът на 

възобновяеми ресурси не може да надвишава процента на регенериране, 

добивът на необносни ресурси не може да надвишава темпа, при който са били 

разработени възобновяеми заместители, а емисиите на отпадъци не могат да 

надхвърлят абсорбционния капацитет на екосистемата.  

Книгата "Инвестиране в природния капитал" (Jansson et al., 1994), фокусира 

върху връзката на човешкото развитие с природния капитал и връзката между 

природния капитал и процесите на околната среда. Първият раздел на тази 

книга се фокусира върху поддържането и инвестирането в природния капитал, 

вторият се фокусира върху методите и изследователските теми, а третият - 

върху политическите последици и приложения. Тези три теми са паралелни и 

предвиждат начина, по който изследователите по-късно развиват идеите около 

природния капитал [3].   
 

3. Индикатори на природния капитал  
Стойността на природния капитал все повече се признава като критична за 

измерване и е трудно да се определи влиянието и върху икономически успех и 

устойчивост на дадено общество. Природният капитал с всичките екосистемни 

услуги става сложен за анализиране, защото тези екосистеми не винаги е лесно 

да се определят количествено. Например, може да е трудно да се придаде 

икономическа стойност, която едно дърво играе в предотвратяването на 

наводнения. Регламентирането на климата също се нарича "природен 

капитал", а последиците от изменението на климата стават все по-ясни, затова 

е важно да съществува модел за развитие на този толкова важен капитал [4]. 

   В световен мащаб се забелязва липсата на правилното управление на 

природния капитал, показател на това са именно глобалните проблеми и 

замърсяването на околната среда. Въпреки това, все повече и в по-голяма 

степен се вижда желанието на хората да са заобиколени от природа, поради 

този факт редица световни градовете, претендиращи, че са „умни” обръщат 

внимание именно на този капитал и дори определят себе си като „биофилни 

умни градове”, пример за това е Сингапур [5]. 

За създаването на възможно най-точен модел за развитие на природния 

капитал в един умен град е необходимо да има единни критерии за оценяване, 

които биха помогнали и при разработване на стратегии за усъвършенстване на 

този капитал и сравнение с други градове по света.  
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   Като първи измерител сме  посочили процентът на публичните зелени 

площи, последван евентуално с тяхното качество. Те са ключов измерител 

на природния капитал и са важни за развитието на един град. Колкото по-голям 

е процентът на тези площи толкова по-добре е това за обществото, защото 

град, който поставя природата на първо място в своето управление и 

планиране, признава обществената необходимост на хората да осъществяват 

контакт с природата, както и многобройните екологични и икономически 

ценности, предоставяни ни от нея. Прието е да се мисли, че зелените площи в 

и край града осигуряват само някакво смътно естетическо удоволствие. Но 

фактът е, че те са естествен дренаж и спестяват големи разходи за 

отводнителна инфраструктура и щети при наводнения. Зелените площи 

намаляват температурните ексцеси в градовете и свиват потреблението на 

електричество. Те пречистват въздуха и се грижат за здравето на гражданите. 

Могат да се използват в интегралната градска транспортна система като 

велосипедни артерии. Зеленината като цяло повишава менталните сили на 

човека и го прави по-ефективен работник. Дори учени и експерти твърдят, че 

в град с повече зеленина броят на престъпленията е по-нисък.  

Незастроените, зелени площи в градовете представляват самостоятелна 

зелена индустрия. Те са не само „белите дробове“ на града, но и „черните 

дробове“ – оказват екосистемни услуги по пречистване на замърсения въздух 

и отпадните води. Зеленината е ключова за климатичната регулация, 

включително за избягване на топлинните острови в градовете: според 

изследванията 10% увеличаване на зелените площи в града съкращава 

разходите за отопление и охлаждане на жилищата с 5 до 10%. Растителността 

смекчава последиците от проливните валежи и наводненията[6].  
   Друг измерител на този капитал е качеството на въздуха. Един от най-

важните фактори на заобикалящата ни среда е именно въздухът, който дишаме 

ежедневно. В големите градове необходимият за оцеляването ни кислород е 

смесен с опасни съединения като изгорели газове, фини прахови частици, 

серен диоксид, азотен диоксид и други вредни субстанции. За един „умен” 

град е необходимо да се приложат най–добрите практики и стандарти за 

повишаването на качеството на въздуха.  

   Водата, като естествен източник е основен елемент от човешкия живот. 

Чистата питейна вода и адекватната канализация са от основно значение за 

благосъстоянието на хората и на обществото като цяло. Специалния характер 

на водата е от съществено значение за здравето, както и ключов компонент в 

социалните и икономическите дейности, определяйки специален културен 

статус и следователно специална позиция в обществената политика. 

Сладководните ресурси традиционно се разглежда като нещо, до което всички 

членове на човешката общност имат право на достъп. Водата е основна 

човешка потребност и достъпа до минимални количества чиста вода (20 литра 

на човек на ден) трябва да бъде право на всеки. Достъпът до чиста вода и 
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канализация се счита от много от сегашните международни програми и 

платформи като основно човешко право, необходимо за воденето на 

здравословен и достоен човешки живот. С увеличаването на населението, 

растящата урбанизация и икономическото развитие потребностите от прясна 

вода в градските райони в целият свят нарастват. Същевременно изменението 

на климата и замърсяването също се отразяват на наличието на вода за 

жителите на градовете, именно затова е важно да се следи качеството на 

водата, защото без този ресурс човечеството е обречено. Във водното градско 

стопанство все по-широко приложение намира каскадното ползване на водите, 

при което отпадната вода, генерирана в един процес, се използва в друг, който 

допуска и употребата на води с по-ниско качество. Градът по принцип изисква 

сериозен трансфер на води от провинцията и не е пресилено да се каже, че 

начинът на оползотворяване на водните ресурси в града предопределя 

бъдещето му като „умен град”. Освен инициативите за намаляване на загубите 

на вода в битовото снабдяване, в редица градове в тропиците се търсят 

алтернативи на подаването по тръби, например събиране на дъждовна вода по 

покривите и др. 

   Като следващ измерител, сме посочили управлението на отпадъците – 

качественото им третиране играе голяма роля в развитието на градовете. 

Независимо от стряскащия размер на създаваните в градовете отпадъци, както 

и високата икономическа стойност на нещата, които днес се изхвърлят на 

боклука, зелените решения за оползотворяването на градските отпадъци силно 

изостават. В развиващия се свят за събирането и рециклирането се грижи 

армия бедни неквалифицирани хора, но тези работни места, макар и решаващи 

някои проблеми, днес не отговарят на модерната представа за достойна 

заетост. Въпреки това потенциалът от заетостта на тези „актьори“ е съществен 

и не следва да се губи изцяло с въвеждането на скъпи технологични решения 

за рециклиране[6]. 

Общото количество на битовите отпадъци, зависи както от броя на 

населението така и от количеството, което генерира всеки човек. За да се 

намали общото количество битови отпадъци, които се изхвърлят в околната 

среда е необходимо както да се повиши процента на рециклиране, така и да се 

минимизира изхвърлянето на отпадъци от всеки човек. Много е важно 

обществото и ползвателите на всички тези компоненти на природния капитал 

в един „умен град”  да разбират значението и силата на  тяхното влияние в 

върху този капитал. 

 

4. Анализ на данни за състоянието на природния капитал в някои 

световни градове 

 В статията се представя информация по различни измерители за 

състоянието на природния  капитал в следните градове: Москва, Лондон, 

Париж, Ню Йорк, Сингапур, Амстердам, Лос Анджелис, Токио, София и 
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Пловдив. За сравнение  избираме  Сингапур, който води в повечето избрани 

измерители на природния капитал , които сме посочили. Природните ресурси 

и тяхното правилно управление безспорно играят важна роля в развитието на 

града и нейното бъдеще. Поради осъзнаването на този факт от обществото и 

правителствата, по цял свят започват да създават политики относно опазването 

на природния капитал и правилното и управление. 

   
Таблица 1. Основни индикатори характеризиращи природния капитал 

       

Измерите

ли 

% 

публични 

зелени 

площи 

(паркове 

и 

градини) 

 

 

Качество 

на 

зелените 

площи и 

парковете 

Качество 

на 

въздуха 

% 

CO2 

емисии 

на глава 

от 

населени

ето: 

Качест

во на 

водата 

% 

 

Качество и 

достъпнос

т на 

питейната 

вода  

% 

Рецикли

руемост    

на 

отпадъц

ите 

% 
градове 

Москва 52 66.59 36.59 5,34 47.67 58.37 55.09 

Лондон 42 79.21 35.91 5,84 56.64 66.90 55.97 

Париж 10 56.32 31.43 5,04 52.93 67.19 55.47 

Ню Йорк 27 70.28 46.68 8,60 50.56 69.78 45.79 

Сингапур 47 77.98 65.69 7,40 77.95 90.38 79.07 

Амстердам 13 76.44 71.55 6,66 81.60 87.50 66.98 

Лос 

Анджелис 
21 53.92 45.16 8,00 38.53 58.62 64.12 

Токио 10 59.40 59.38 4,80 58.24 64.13 66.57 

София 38 65.70 29.33 4,32 56.82 73.19 40.52 

Пловдив 40 62.50 24.07 3,25 55.56 66.67 51.19 

Източници: [7, 8, 9] 

 

    Анализирайки данните посочени в Таблица №1 стигаме до извода, че за 

изграждането от нулата или трансформирането на даден мегаполис в бъдещ 

умен град е препоръчително процентът на всички тези природни измерители 

да бъде по-висок. Необходимо е прилагането на високи технологии, с помощта 

на които да се осигури максимално самозадоволяване на градските жизнени 

процеси със собствени биологични ресурси. Тоест един умен град трябва да се 

стреми по възможност да осигурява предлагането на ресурси и услуги изцяло 

от собствен природен капитал. Паралелно с това, ползването на ресурсите 

трябва да се извършва по устойчив начин, като използваните ресурси да имат 

възможността да се възобновяват. 

 

5. Модел за развитие на природния капитал в умните градове 

Днес живеем в свят, обхванат от екологична, демографска и икономическа 

криза, който поставя много по-висока стойност на здравето, икономията и 

уникалността. Много градове продължават да прилагат модели за развитие на 



464 

 

градовете, изключвайки природния капитал. Оказва се, че пълният успех на 

тези стари модели днес се превръща в проблем. Необходими са нови гъвкави 

модели за градско развитие, в противен случай „умният град” е недостижим. 

 

 

Фиг. 1.  Модел за развитие на природния капитал в умните градове 

 

На фиг. 1 е представен примерен модел за развитие на природния 

капитал в градовете. В този модел се  открояват четири основни сектора, които 

са: въздух, вода, земеползване и отпадъци. За успешно развитие на умния град 

е необходимо да се полагат постоянни усилия в развитието на тези сектори, 

защото в противен случай това би се отразило на природния капитал. 

Възприемането на този модел дава възможност да се правят избори, които не 

само решават проблемите на градовете във връзка с природния капитал, но и 

им дава възможността да печелят от решаването на тези проблеми- чист 

въздух, добро качество на водните ресурси и др. 

 

6. Оценка на природния капитал в умните градове 

Въз основата на събраните резултати от националните статистики 

посочени в Таблица 1 разработихме Индекс за оценка на природния капитал 

в умните градове (ИПК). Той се получава по формулата (виж формула 1):  
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ИПК = ∑

7

к=1

ак 

 
Таблица 1. Основни характеристики и показатели за оценка на природния капитал 

 
 

  Таблица 2.  Индекс за оценка на природния капитал 

       

Измерители 01 02 03 04 05 06 07 
Индекс за 

оценка на ПК 

max 100 

градове 

Москва 15 7 11 4 12 6 9 64 

Лондон 13 10 11 4 14 7 9 68 

Париж 3 5 10 5 13 7 9 52 

Ню Йорк 11 8 15 1 14 7 7 63 

Сингапур 14 9 18 2 18 10 15 86 

Амстердам 4 9 20 3 20 9 12 77 

Лос 

Анджелис 
10 4 15 1 10 6 11 57 

Токио 3 6 17 5 14 7 12 64 

София 12 7 9 6 14 8 6 62 

Пловдив 13 6 8 7 14 7 8 63 

Източници:  [7]; [8]; [9]. 

 

№ Критерии Тежест на 

индикатора 

1 % публични зелени площи  (Критерий 01) 1-15 

2 Качество на зелените площи и парковете  (Критерий 

02) 
1-10 

3 Качество на въздуха %     (Критерий 03) 1-20 

4 CO2 емисии на глава от населението  (Критерий 04) 1-10 

5 Качество на водата % (Критерий 05) 1-20 

6 Качество и достъпност на питейната вода  (Критерий 

06) 
1-10 

7 Рециклируемост на отпадъците %  (Критерий 07) 1-15 

 Общо 100 

(1) 
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В таблица 2 са представени показатели на природния капитал със съответна 

тежест. Отделните показатели имат различна тежест в зависимост от 

значението им за развитие на капитала в умния град. Качеството на водата и 

качеството на въздуха имат по-голяма тежест в сравнение с останалите 

показатели. На второ място са публичните зелени площи и рециклируемостта 

на отпадъците, а на последно са останалите, тъй като те са производни на 

останалите.    

На база информация от таблица 1 и въз основа на експертна оценка на 

ранговете от таблица 2 за всеки показател на всеки град се присъжда съответна 

стойност на всеки критерий. 

Информацията, която се вижда от таблица 3 може да се коментира по 

следния начин: Сингапур има най-високи стойности на ИПК, следван от 

Амстердам. При някои градове се получава еднакъв резултат, например 

Москва и Токио, при Ню Йорк и Пловдив също. Като цяло се забелязва малка 

разлика между ИПК в избраните от нас градове. Най-ниски стойности са 

налице в Париж. 
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Abstract. The results of the analysis of data concerning the global trends in the mineral 

resource consumption as an essential component of the attempts for achieving sustainable 

development are presented. It has been generally concluded that the world still has a 

technogenic attitude to the mineral resources and consumes them extensively despite the 

modern technological advances. Mining tax practice has been analyzed and specific views for 

changes within it are proposed in order to increase the efficiency of resource utilization at a 

national level. 

Keywords: Mining industry, sustainable development, taxes. 

 

1.   Въведение 

Предходните три десетилетия ще оставят огромен доказателствен 

материал за огромния технологичен бум и навлизането в реалния живот на 

многобройни нови продукти, които промениха коренно начина на живот, 

особено на хората от развитите индустриални държави. В началото на тези 

десетилетия и по-конкретно в тяхното навечерие през 1987 година формално 

бе поставено началото и на политиката за устойчиво развитие чрез 

неоспоримия доклад на Комисията Брунтланд – „Нашето общо бъдеще“ [1]. 

Днес, тридесет години по-късно, със съжаление и не малка доза страх може да 

се констатира, че трите оси на развитие – икономическа, социална и 

екологическа се развиваха с различни темпове и равнината, определяна от 

постигнатото равнище е силно наклонена, а дисбалансът предизвиква огромни 

социални и екологични трусове. Конкретно тези трусове имат своите 

количествени измерители, показващи непрекъснатото разтваряне на ножицата 

на социалните различия (в противовес на принцип 5 от Декларацията от Рио – 

92) или превръщането на локалните природни катаклизми в глобални. 

Основният доказателствен материал за това, че развитието на света 

постепенно, но устойчиво се е отклонило от посоката за устойчивото развитие, 

се съдържа в заключителните документи на проведените през тези десетилетия 

mailto:velev_mgu@abv.bg
mailto:soni_gk@abv.bg
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поредица от форуми на най-високо равнище, посветени на проблемите на 

устойчивото развитие, в които почти без изключение се изразява 

неудовлетвореност от постигнатото и безпокойство относно възможностите на 

наличния потенциал за реализиране на целите на развитие [2]. От това 

произтича безпорната оценка, че устойчивото развитие със своето планетарно 

значение се нуждае от глобални политики, припознати и провеждани на 

национални и регионални равнища, пречупени през призмите на различните 

производствени дейности и управленски системи. 

 

2.    Минните дейности в системата за устойчиво развитие 

В преобладаващата част от предлаганите дефиниции за същността на 

устойчивото развитие, човекът и природните ресурси заемат централното 

място. Това е така, защото природните ресурси са основния обект на 

антропогенното въздействие и осигуряват изходната база за икономическото 

развитие, но също така поне в обозримото бъдеще те ще продължават да бъдат 

необходимата безалтернативна материална база на развитието, задоволяващо 

потребностите на идните поколения[3,4]. Отчитайки невъзобновимия 

характер на минералните ресурси и тяхната природна ограничесност, 

логически произтича извода, че между минните дейности и нашите представи 

за устойчиво развитие съществуват обективни противоречия. Техният генезис 

е породен от обстоятелството, че от една страна минералните суровини и 

минните дейности като първи стадий на тяхното обществено и индивидуално 

потребление са ресурсната база за икономическото развитие, а от друга 

потреблението им води до нейното ограничаване и изтощаване, което 

неминуемо ще формира огромни суровинни проблеми пред идните поколения. 

Безспорно съществуват оптимистични мнения, че суровинните проблеми са 

силно преувеличени и те са базирани на следните постулати: 

 Първо, към настоящия период само една малка част от минералните и 

енергийни ресурси са проучени и са обект на икономическа дейност и в 

бъдеще предстои нашата планета да разкрива неподозираните богатства от 

различни суровини, които са складирани в земните недра и морските дълбини; 

 Второ, техногенните източници на суровини притежават огромен 

потенциал, който предстои да бъде реализиран; 

 Трето, технологичното развитие е толкова интензивно, че без 

проблеми ще осигури синтеза на изчерпаните природни ресурси или ще 

предложи техни заместители; 

 Четвърто, ако все пак чрез горните възможности не се задоволяват 

потребностите от съответни минерални ресурси, те ще бъдат доставяни от 

други планети. 

Тези очаквания и предположения съдържат не малка доза научен 

оптимизъм, но той губи част от своята сила на въздействие при отчитане на 

фактора време. Онзи фактор, който ни задължава да се съобразяваме с 
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динамиката на процесите, тяхната продължителност и скорост на протичане, 

поради което те се превръщат по-скоро в хибрид между фантазия и далечна 

мечта, отколкото близка реалност. Във връзка с тези оценки един от най-

авторитетните специалисти по проблемите на устойчивото развитие и 

минералните ресурси не само у нас, но и извън България – акад. Тодор 

Николов казва: „Земята има не само физически граници като планета, но тя 

има пределни възможности от суровини и ресурси...Трябва да знаем, че 

пътуванията до други планети ще бъдат с еднопосочен билет. Засега ние 

оставаме свързани със Земята, от която зависим.“ [5]. Присъединявайки се към 

тези обобщения, следва логическия извод, че развитието, базирано на алчното 

потребление на минерални ресурси не само, че не е необходимо, то е пагубно 

и трябва да бъде трансформирано в развитие на знанието и на културните 

ценности.  

 
Фиг. 1. Тенденции в изменението на икономическото развитие и потреблението на 

минерални ресурси (теоретичен модел) 
Източник: https://www.eea.europa.eu/ 

В противен случай Концепцията за устойчиво развитие ще остане куха 

химера. В контекста на изложеното е умесно да представим графична 

интерпретация на теоретичните представи за взаимовръзката между 

икономическото развитие и потреблението на минерални ресурси – фиг. 1 [6]. 

В нея могат да бъдат обособени три етапа, през които човечеството преминава 

или би могло да премине. 

През първия етап икономическото развитие е подчинено изцяло на 

нарастващо потребление на минерални ресурси. Налице е пълна обвързаност 

между икономическото развитие и потреблението на природните, в частност 

на минералните ресурси. През годините темповете на икономическо развитие 

са функция от темповете на природоресурсно потребление. Това е 

продължителен период, включващ в себе си понятията „каубойска икономика“ 

и класическо техногенно развитие. 

https://www.eea.europa.eu/
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Вторият етап предполага корекция в тази политика на развитие. При нея 

би трябвало, осъзнавайки пагубните последствия за настоящето и за бъдещето 

на населението и на планетата Земя, световната общност да преодолее 

екстензивното си развитие и да премине към режим на снижаване на темповете 

на природопотребление. Според нас този период е необходим и неизбежен, 

притежава параметрите на преход, който ние наричаме период на 

„субустойчиво развитие“. 

Трети етап. Това е периодът на устойчивото развитие. В съответствие с 

изразяваните двумерни разсъждения (връзка икономическо развитие – 

потребление на природни ресурси), устойчивото развитие се постига тогава, 

когато икономическото развитие е „скъсало пъпната връв“ с растящото 

потребление на природни ресурси. Конкретно това означава, че без да се 

подменя фундамента за икономическо развитие, какъвто безпорно са 

природните ресурси, са намерени решенията и политическата воля те да се 

потребяват по оптимален начин, т.е. в намаляващи количества. 

Какви обаче са реалностите? Отговор на този въпрос бе потърсен и 

надяваме се коректно намерен, чрез анализиране на официална информация от 

авторитетни световни източници за световното икономическо развитие за 

потреблението на минерални суровини в света и неговото население. Въз 

основа на тази дейност бяха изведени тенденции, които са представени 

графично във фиг. 2.  

 

Фиг. 2. Тенденции в изменението на икономическото развитие, населението и 

потреблението на минерални ресурси за периода 1984-2015 г. (реален модел) 
       Източник: Световната банка и собствени изчисления 

 

Резултатът е красноречив и за съжаление стряскащ. В рамките на 

разглеждания тридесетгодишен период от 1984 г. до наши дни е налице едно 

непрекъснато нарастване на потреблението на минерални ресурси с темпове, 

които са съизмерими с нарастването на световния брутен вътрешен продукт. 

Тенденцията е една – устойчиво увеличаване на добива и потреблението на 
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минералните ресурси. Тази тенденция е в разрез с идеята за тяхното пестеливо 

и ефективно оползотворяване. Това показва, че колкото и смущаващо да звучи 

може да бъде дадена една единствена оценка: Светът все още се намира в 

първия етап, етапа на екстензивното потребление на минерални суровини или 

в началота на втория етап. 

В научното простраство съществува утвърденото мнение, че върху ръста 

в потреблението на минерални ресурси освен икономическото развитие, 

влияние оказва и прираста на световното население. Както е видно по 

отношение на него е налице устойчива тенденция. В този смисъл може да се 

посочи, че интегрираният принос на тези два фактора води до намаляване на 

осигуреността на човечеството с минерални ресурси.. За количествено 

дефиниране на този извод ще посочим данни, отразяващи нарастването в 

потреблението на основни минерални суровини на глава от населението и 

стойностти на показателя Индекс на използване на запасите, характеризиращ 

скороста на тяхното изтощаване (изчерпване) [6]: 

За периода 1995 - 2016 г., населението на Земята е нараснало 1,3 пъти (с 

30% на база 1995 г.). На фона на това увеличение ще посочим, че по отношение 

на по- важните крайни продукти, минното производство на глава от 

населението е нараснало, както следва: 
 Черни и феросплавни метали: манган- нараства 1,6 пъти; железни руди- 1,8 пъти; 

волфрам- 2,3 пъти; молибден- 1,4 пъти; титан- 1,3 пъти; 

 Цветни метали: мед- 1, 5 пъти; олово- 1,4 пъти; цинк- 1,3 пъти; бисмут- 2,6 пъти; 

 Редкоземни оксиди: нараства- 1,1 пъти; 

 Благородни метали: сребро- нараства 1,4 пъти; злато- 1,05 пъти; 

 Индустриални минерали:флуорит- нараства 1,3 пъти; поташ- нараства 1,2 пъти; 

фосфати- нараства 1,5 пъти; перлит- нараства 2,4 пъти. 

 По отношение на показателя скорост на изтощаване на запасите 

тенденциите са сходни. По-голямата част от минералните суровини се 

характеризират със стойност на индекса на използване по-голяма от 1,7, т.е. 

скоростта им на изтощаване е висока. При това при редица минерални 

видове, тя се е увеличила през периода 1995-2016 година: 

 Черни и феросплавни метали: манган – ИИЗ 2,32% (2 пъти); железни руди – ИИЗ 

1,31% (2 пъти); волфрам – ИИЗ 2,88% (2 пъти); молибден ИИЗ – 1,51% (намаление 1,54 

пъти); титан ИИЗ – 0,76% (намаление 1,7 пъти); 

 Цветни метали: мед– ИИЗ 2,69% (намаление 1,2 пъти); олово – ИИЗ 5,48% (1,4 

пъти); цинк – ИИЗ 5,41% (1,1 пъти); бисмут – ИИЗ 2,76% (без изменение); 

 Редкоземни оксиди: ИИЗ 0,11% (1,4 пъти); 

 Благородни метали: сребро – ИИЗ 4,74% (намаление 1,1 пъти); злато – ИИЗ 5,44% 

(1,1 пъти); 

 Индустриални минерали: флуорит – ИИЗ 2,46% (1,3 пъти); поташ – ИИЗ 0,91% (3,1 

пъти); фосфати – ИИЗ 0,38% (намаление 3,1 пъти); перлит – ИИЗ 0,24% (1,1 пъти). 
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Тези данни, без напълно да отразяват състоянието, тенденциите и 

перспективите по отношение използването и мястото на минералните ресурси 

в системата за устойчиво развитие на света, формират извода, че е необходима 

рязка промяна в отношението към тях. Светът се нуждае от нова стратегия, 

която има шанс да бъде оптимално ориентирана, ако е съобразена с мнението 

на редица учени [7], според които иновативността и креативността изискват 

комбиниране при използването на първични и вторични източници на 

суровини. При това политиките трябва да са съобразени с особеностите на 

различните йерархични нива като се търси компромиса между световните, 

националните и фирмените интереси. Следователно въпросът е за лостовете, 

чрез които може да се влияе върху системата за потребление, за 

оползотворяване на минералните ресурси на национално и респективно на 

фирмено ниво. 

 

3. Минните данъци като инструмент за рационално потребление на 

минералните ресурси 

Постигането на трите цели на устойчивото развитие на 

минералносуровинния сектор – социална, икономическа и екологична 

предполага прилагането на система от въздействия, сред които своето място 

има провежданата фискална политика. Прилаганата в отделна страна фискална 

политика е важен инструмент за въздействие върху бизнеса, но ще бъде наивно 

да се смята, че тя е с неограничени възможности за регулиране на добива и 

потреблението на природни ресурси. По-скоро, възможностите трябва да се 

свързват с механизмите на разпределение на постъпленията от данъците, като 

важен елемент в процеса на социално-икономическа ангажираност на минните 

компании към бъдещото развитие на регионите с директни ефекти и потенциал 

за мултиплициране. Прегледът и качественият анализ на информацията 

относно минната данъчна практика във водещи „минни страни“, включително 

и прилаганите преференции и стимули за инвестиране в сектора [9], дават 

възможност за формирането на обобщена оценка относно основните 

тенденции, произтичащи от реализиращите се фискални политики. 

Анализираната информация е  актуални към декември 2016 г. и отразява 

практиката на някои от т.н. „минни страни“, като Австралия, Канада, Чили, 

Южна Африка, САЩ и България (таблица 1).  Анализът на информацията 

показа, че отделните държави, имайки различни очаквания, нужди и 

административен капацитет, прилагат механизми на данъчния режим спрямо 

минералния сектор,  в които са отразени национални особености. Върху това 

влияние оказва значението (икономическо, социално), което има минният 

отрасъл като цяло или добивът на отделни минерални ресурси за съответната 

страна, нейната позиция в световната политическа система, отношенията и 

взаимните ангажименти между световните финансови институции и отделните 

страни и правителства.   
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Таблица 1. Основни елементи на данъчното облагане в някои „минни страни“ 
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Може да се твърди, че минната дейност се е утвърдила като необходима и 

неизбежна база за развитие на всички следващи фази на производството като 

от ефективност на добива и следващото потребление на минералните суровини 

зависи ефективността на ситемата като цяло. Данните от таблицата очертават 

някои общи тенденции по отношение на данъчното облагане на минните 

дейности. След финансовата криза и глобалната рецесия през 2008 г. редица 

правителства са увеличили данъците или подготвят процедури за увеличаване 

на данъчните приходи от минната промишленост. Националните ставки за 

корпоративен данък са само една част от общите данъчни разходи, които се 

разглеждат при анализа на данъчното облагане в минния сектор на дадена 

страна. Като цяло глобалната тенденция е увеличаване на общото данъчно 

бреме върху минните компании, тъй като правителствата ги разглеждат като 

доста печеливши в светлината на повишаващите се цени на минералите. Като 

предпочитани и с най-широко и постоянно приложение в практиката се 

открояват: корпоративен подоходен данък, продуктов данък (минерални такси 

и концесионни плащания) и данъци, удържани при източника (данъци върху 

капитала), а сред преференциите се включват възможностите за прилагане на 

ускорен метод на амортизация в първите години от започване на проекта, 

признаване на разходите за концесии за данъчни цели, специални данъчни 

третирания за минните дейности, които включват приспадания, надбавки и 

кредити, които могат да бъдат предявени срещу дохода от минната дейност 

или в годината, в която са извършени разходите, а понякога в предходната или 

следващата година, разнообразни системи от стимули и субсидии, данъчни 

кредити за инвестиции в екологични инициативи или програми за научни 

изследвания, развитие и иновации и т.н. 

Тези възможности са получили най-голяма практическа реализация в 

страни като приложение в страни като Австралия, ЮАР, Канада и САЩ [10]. 

Това е така, защото при тях в най-голяма степен се съчетават пазарните 

традиции в икономиката с голямото значение на прозводството на минерални 

суровини за националните и световната икономики. В процеса на 

запознаването с техния богат опит в развитието на минната индустрия личи, 

че в синхрон с развитието на технологиите на мениджмънта на минното 

производство се е развивало и законовото обезпечаване на отрасъла. 

Историческите промени в минното данъчно законодателство отразяват 

уникално мислене и прилагането на оригинални решения, които безспорно 

оказват влияние и върху промените и състоянието на съвременните данъчни 

системи. Онова, на което заслужава да се обърне внимание е, че във всички 

държави с развита минна промишленост се разработват и въвеждат 

специфични за минния бранш закони, в които се регламентират правилата за 

проучване и разработване на полезните изкопаеми и се уреждат данъчните 

взаимоотношения на минните компании с държавата. Естествен процес е 
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първоначалните данъчни постановки и правила да търпят промени в 

съответствие с развитието на данъчната теория и практика.  

Следва да се отбележи,  че у нас общественото мнение и оценка за мястото 

на минния отрасъл като цяло в националната икономика и на отделните минни 

предприятия в частност е в противоречие, а ангажиментите на държавата към 

настоящето и бъдещето на минните дейности не са достатъчно ясни и 

категорични и в известна степен се различават съществено от тези в т.нар. 

„минни страни“. От тук за нашата страна един от най-трудните въпроси е 

намирането на отговора къде сме ние и от каква позиция ще бъде полезно да 

се оцени нашата данъчна политика. Независимо, че България е член на 

Европейския съюз, би било погрешно, ако се обърнем изцяло към практиката 

в страните-членки, още повече, че за редица от тях минералният сектор няма 

онова социално-икономическо значение, каквото имаше през годините на ХХ 

в. за Европа. Ето защо е необходимо да се познава опита и в страни, които са 

в преход или се оценяват като развиващи се, още повече, че за тях съществуват 

мащабни изследвания, финансирани от световни финансови институции. В 

хода на тези разсъждения смятаме, че е целесъобразно в научните, бизнес и 

законотворческите страни да продължи дискусията за състоянието и 

евентуалната необходимост от преоценка на минната данъчна система по 

отношение на прилагането на специално данъчно третиране, породено от 

уникалните характеристики на минния сектор. В България се прилага единен 

данъчен подход и не съществуват различия, както между отделните отрасли, 

така и между предприятията с един и същи предмет на дейност.  Тази практика 

е наложена под влияние на различни фактори, които са свързани с общите и 

националните особености на прехода на България към пазарна икономика, 

ангажиментите, които българските правителства поемаха към световни 

финансови институции, а също така и с присъединяването ни към Европейския 

съюз. В този смисъл най-вероятно данъчната политика на страната ни не може 

да се развива на базата на абсолютен национален суверенитет. Тя ще бъде 

подчинена на част от посочените и на други ограничения. Същевременно ще 

обележим, че предвид особеното място, което минният отрасъл има в 

социално-икономическото пространство у нас, възприемането на 

диференциран данъчен режим спрямо него има не само теоретична 

обоснованост, но и практически смисъл. Няколко са предпоставките и 

направленията, в които е целесъобразно да се търси индивидуалност по 

отношение на данъчните отговорности: 1) Индивидуалност спрямо вида на 

минералната суровина. В редица страни към минните предприятия се прилагат 

различни като тежест данъчни ставки в съответствие с вида на минералния 

ресурс – руди на цветни метали, руди на благородни метали, скъпоценни 

камъни, строителни материела, нерудни полезни изкопаеми и др. 2) 

Индивидуалност спрямо мащабите на производството - това е един от най-

дискусионните случаи при търсене на аргументи за прилагане на различна 
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данъчна тежест спрямо минните компании. Въпросът се свежда до 

отношението към обема на производството и респективно величината на 

фирмените приходи и годишните финансови резултати. Което от своя страна 

поражда въпроси за размерите и степента, в която различните по мащаб 

компании увреждат околната среда, до приноса, който те имат в „отнемането 

от бъдещите поколения“ на възможностите за задоволяване на потребностите 

от минерални ресрси и др.  В този смисъл заслужава внимание възможността 

от прилагането на политика за национално и социално отговорното 

разпределение на данъчната тежест, което предполага прогресивно по 

отношение на мащабите на производството, данъчно натоварване, вместо 

пропорционално данъчно облагане. 3) Индивидуалност спрямо националната 

принадлежност на инвестирания капитал. Тук въпросът се свежда до това дали 

компаниите, придобити от външни лица и местните минни компании следва 

да имат една и съща данъчна отговорност пред бюджета на държавата. 

Световната практиката не изключва случаите за различна данъчна тежест на 

местните и чуждестранните компании. 4) Индивидуалност спрямо механизъма 

на придобиване на минната компания. Такава предпоставка за индивидуалност 

в данъчните отговорности определено има специфично национално 

проявление и произтича от характера и съдържанието на приватизационния 

процес, реализиран у нас спрямо минните предприятия.  

В този смисъл има място дискусията дали чрез данъчна равнопоставеност 

между приватизираните минни предприятия и тези, които са били или ще 

бъдат изградени в резултат на нови инвестиционни намарения и свежи 

инвестиционни разходи на стопанските минни субекти, действително 

осигуряват еднакви бизнес условия или и тук важи правилото за „заварено 

положение“. Въпросът има продължение и е свързан с оценката на 

необходимостта от диференциран данъчен подход и солидарност във 

фискалните взаимоотношения в съответствие с историята на техния произход. 

5) Индивидуалност спрямо ползвателя (бенефициента) на данъчните приходи. 

Въпросът е свързан със законовата уредба, съгласно която подземните 

богатства са изключителна държавна собственост и от тук презумцията, че 

данъчните постъпления априори постъпват в държавния бюджет. Доколкото 

обаче дейностите се реализират на конкретни територии и влияят върху 

социалния и жизнен статус на местното население, имат място разсъждения 

дали част от тези централизирани постъпления не следва пряко да влизат в 

системата на местните админстративни общности. 

 

4.   Заключение 

С чувство на безпокойство следва да отбележим, че у нас общественото 

мнение и оценка за мястото на минния отрасъл като цяло в националната 

икономика и на отделните минни предприятия в частност е противоречиво, а 

ангажиментите на държавата към настоящето и бъдещето на минните 
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дейности не са достатъчно ясни и категорични и в известна степен се 

различават съществено от тези в т.нар. „минни страни“.  

Известно е, че през годините на централизирано планово управление на 

националната икономика в минните предприятия се натрупаха значителни по 

обем и сложни за решаване проблеми от икономическо, социално и 

екологично естество и в съответствие с изискванията на Закона за 

корпоративното подоходно облагане, минните предприятия имат аналогични 

данъчни отговорности, както другите промишлени дейности. Това е основание 

да се предположи, че у нас в недостатъчна степен се познават тенденциите в 

развитието на световната минна данъчна практика и конкретната й 

интерпретация в съответствие с националните особености, а така също не се 

отчита в необходимата степен социално-икономическото значение на минния 

отрасъл за страната и отделните й региони. В този смисъл данъчните 

взаимоотношения между държавата и минните предприятия у нас не могат да 

се оценят като отразяващи съвременните световни тенденции и като 

стимулиращи минните предприятия в тяхната специфична стопанска дейност.  

Предвид на изложеното, смятаме, че е целесъобразно в научните, бизнес и 

законотворческите среди да продължи дискусията за състоянието и 

евентуалната необходимост от преоценка на минната данъчна система, като 

предпоставка за устойчивото развитие на отрасъла и на отделните фирми.  
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Abstract. The product range structure is an important factor affecting the key indicators that 

characterize the efficiency of industrial enterprises’ business.  

The changes in the product range structure have direct effect both on the dynamics of the full 

cost of production and net sales revenue and on the aggregate amounts of enterprise’s income 

and expenses. Therefore, these changes are a direct factor affecting both the dynamics of 

operating activity efficiency expressed with the indicator Cost of Sales of BGN 100 and the 

efficiency of enterprise’s income and expenses. The changes in the product range structure 

are direct factor for the dynamics of the product sale financial performance and of the book 

profit (loss) from the enterprise’s business. Last but not least, changes in the product range 

structure influence the enterprise’s profitability. 

This report highlights the issue of the product range structure offered by the industrial 

enterprises. 

The methodological issues of the analysis of the effect of product range structure changes on 

the industrial enterprises’ expenses, revenue, financial performance and profitability are 

subject matter of this study. 

Keywords: factor, product range structure, profitability, analysis. 

 
1. Въведение 

Асортиментната структура на продукцията е ключов фактор, влияещ 

върху ефективността на бизнеса. Пазарната конкуренция изисква 

предприятията да бъдат гъвкави при структуриране на предлаганите от тях 

продукти и адаптивни към промените на пазара, характеризиращ се с 

определена степен на ентропия. Своевременното предлагане на нови 

продукти, усвояването на нови пазарни ниши, разширяването на реалната 

клиентска база, погледът към конкурентите в бизнеса и други подобни 

действия на мениджмънта на предприятието са фактори, които пряко или 

косвено оказват влияние върху промените в асортиментната структура на 

продукцията. Доброто управление на тези промени е обективна предпоставка 
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за постигането на пазарна и финансова стабилност на индустриалните 

предприятия. 

Въпросът за асортиментната структура на продукцията е актуален на 

всички фази и етапи от развитието на предприятието. Това се дължи на редица 

обстоятелства. 

Първото от тях е, че промените в асортиментната структура на 

продукцията се свързват с динамиката на натуралния обем на продажбите и в 

повечето случаи те са завоалирани и се проявяват именнно чрез тази динамика. 

Нещо повече, съвременният бизнес не винаги отдава необходимото внимание 

на промените в относителните дялове на отделните продукти в общия 

натурален обем на продадената продукция. А именно асортиментната 

структура на продажбите е ключов фактор за подобряване на стойностите на 

финансовите показатели, характеризиращи ефективността на бизнеса. 

На следващо място, промените в асортиментната структура на 

продукцията са свързани непосредствено с ефективността на оперативната 

дейност на индустриалните предприятия. Тези промени оказват пряко влияние 

върху поведението както на абсолютни, така и на относителни показатели, 

характеризиращи ефективността на оперативната дейност. Така например, 

измененията в асортиментната структура на продадената продукция оказват 

едновременно влияние както върху динамиката на нейната пълна 

себестойност, така и върху нетните приходи от продажби на продукция. 

Разликата между нетните приходи от продажби на продукцията и 

себестойността на продадената продукция е печалбата, респ. загубата от 

продажби на продукция. Следователно, промените в асортиментната 

структура на продажбите са пряк фактор, влияещ върху печалбата от продажби 

на продукция, в качеството й на абсолютен показател, характеризиращ 

ефективността на оперативната дейност на предприятието. Отношението на 

печалбата от продажби на продукция към нетните приходи от продажби на 

продукция – това е рентабилността на продажбите – относителен показател, 

характеризиращ ефективността на търговската дейност на предприятието. 

Следователно, посредством печалбата от продажби на продукция и нетните 

приходи от продажби на продукция, асортиментната структура на продадената 

продукция оказва влияние и върху рентабилността на продажбите. 

На трето място, по пътя на индукцията се доказва влиянието на 

промените в асортиментната структура на продажбите върху общите суми на 

разходите и на приходите на предприятието. Следователно тези промени 

оказват пряко влияние върху балансовата печалба, респ. загуба. Отношението 

на балансовата печалба към съответна база (най-общо активи, капитал, 

разходи и приходи) е рентабилността – обобщаващ относителен показател за 

ефективност на целокупната дейност на всяко предприятие. Това означава, че 

промените в асортиментната структура на продажбите оказват непосредствено 

влияние върху рентабилността на предприятието. 
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Не на последно място, чрез промените в асортиментната структура на 

продукцията финансовият мениджмънт на индустриалните предприятия може 

да оптимизира значенията на печалбата и рентабилността, в качеството им на 

ключови бизнес индикатори за ефективност на бизнеса. 

Влиянието на промените в асортиментната структура на продукцията 

върху промените в стойностите на ключови бизнес индикатори, 

характеризиращи дейността на индустриалните предприятия, е обобщено на 

схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Влияние на промените в асортиментната структура на продукцията 

 
2. Асортиментна структура и нетни приходи от продажби на продукция 

Методиката за анализ на влиянието на промените в асортиментната 

структура на продадената продукция върху нетните приходи от продажби на 

продукция ще представим въз основа на данните от дейността на промишлено 

предприятие „Карина” ООД, гр. Русе. Необходимата за анализа информация е 

обобщена в таблица 1. 

Нетните приходи от продажби на продукция (𝑁𝐼) се определят съгласно 

следната формула: 

 

𝑁𝐼 =  ∑ 𝑞𝑖 (𝑑𝑖) ×  𝑝𝑖                                                 (1) 
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където: 

qi - натурален обем на продадените продукти от всеки вид; 

di - натурална асортиментна структура на продукцията; 

pi - нетна продажна цена на единица продукт от всеки вид. 
 

Таблица 1. Изходни данни 

Видове  

Предходна 

година Текуща година 

Цена на единица 

продукт, лв. 

продукти 

 брой отн.дял брой отн.дял 

предходна 

година 

текуща 

година 

1. Костюм АА 1100 55,00 1350 54,00 50 50 

2. Костюм АБ 625 31,25 725 29,00 75 80 

3. Костюм МА 275 13,75 425 17,00 90 92 

    Общо 2000 100,00 2500 100,00 - - 

 

За да се определи влиянието на промените в натуралната асортиментна 

структура на продадената продукция върху настъпилите промени в нетните 

приходи от продажби на продукция е необходимо да се определят стойностите 

на две условни величини. Първата от тях е при натурален обем на продажбите 

от текущата година, но при асортиментна структура на продукцията и нетни 

продажни цени на продуктите от предходната година, а втората величина – 

при натурален обем на продажбите и асортиментна структура на продукцията 

от текущата година, но при нетни продажни цени на отделните продукти от 

предходната година.  

За изчисляването на първата условна величина е необходимо 

предварително да се определят количествата от отделните видове продукти, 

които предприятието би продало при натурален обем на продажбите от 

текущата година (2500 бр.), но при запазена натурална асортиментна 

структура на продукцията от предходната година. Тези количества 

(коригирани количества) са следните: 

- за продукт „Костюм АА“  – 2500 бр. х 55,00 % = 1375 бр.; 

- за продукт „Костюм АБ“  – 2500 бр. х 31,25 % = 781,25 бр.; 

- за продукт „Костюм МА“ – 2500 бр. х 13,75 % = 343,75 бр. 

Информацията за различните величини на нетните приходи от 

продажби на продукцията е обобщена в таблица 2. 

По данните от таблица 2 могат да се направят следните изводи за 

промените в нетните приходи от продажби на продукция за текущата спрямо 

предходната година: 
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Таблица 2. Нетни приходи от продажби на продукция 

Видове 

продукти 

Нетни приходи от продажби на продукция, лв. 

 

  

предходна 

година 

първа условна 

величина 

втора условна 

величина 

текуща  

година 

1. Костюм АА 55000,00 68750,00 67500,00 67500,00 

2. Костюм АБ 46875,00 58593,75 54375,00 58000,00 

3. Костюм МА 24750,00 30937,50 38250,00 39100,00 

    Общо 126625,00 158281,25 160125,00 164600,00 

 

Нетните приходи от продажби на продукция са се увеличили с 37975,00 

лв. (164600,00 - 126625,00). Това увеличение се дължи на влиянието на 

факторите:  

1) Промени в натуралния обем на продадената продукция. В резултат на 

увеличението на натуралния обем на продадената продукция с 500 бр. (2500 – 

2000) нетните приходи от продажби на продукция са се увеличили с 31656,25 

лв. (158281,25 - 126625,00). 

2) Промени в натуралната асортиментна структура на продадената 

продукция. Под влияние на промените в натуралната асортиментна структура 

на продадената продукция нетните приходи от продажби на продукция са се 

увеличили с 1843,75 лв. (160125,00 - 158281,25).  

3) Промени в нетните продажни цени общо на продукцията. Промените 

в нетните продажни цени на продукцията са довели до увеличението на 

нетните приходи от продажби на продукция с 4475,00 лв. (164600,00 - 

160125,00).   

Вижда се, че промените в натуралната асортиментна структура на 

продадената продукция оказват позитивно влияние върху размера на нетните 

приходи от продажби на продукция. 

Тези промени могат да се установят и по следния начин, който поне 

според нас, е удобен за използване в стопанската практика. За тази цел 

информацията, която е необходима за установяване влиянието на промените в 

натуралната асортиментна структура на продадената продукция върху 

изменението на нетните приходи от продажби на продукция, е 

систематизирана в таблица 3. 

По данните от тази таблица могат да се направят следните изводи: 

1)  За продукт „Костюм АА“ е налице негативно отклонение, в 

размер на 25 броя, между продаденото количество за текущата година и 

коригираното количество, при положение, че във фактическият обем се бе 

запазил относителният дял на този продукт от предходната година. В резултат 

на намалението на относителния дял на продукта за текущата в сравнение с 
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предходната година с един пункт (вж. таблица 1), нетните приходи от 

продажби на същият продукт са се намалили с 1250 лв. (вж. таблица 3). 
 

Таблица 3. Асортиментна структура и нетни приходи от продажби на продукция 

Видове 

продукти Брой   

Отклонение  

(брой текуща 

година – 

коригиран брой) 

Цена на 

единица 

продукт от 

предходна 

година, лв. 

Отклонение 

(влияние върху 

нетните приходи от 

продажби на 

продукция) 

  

коригиран 

 

текуща 

година + -  + - 

Костюм 

АА 1375 1350 х -25,00 50 х -1250,00 

Костюм 

АБ 781,25 725 х -56,25 75 х -4218,75 

Костюм 

МА 343,75 425 81,25 х 90 7312,50 х 

    Общо 2500 2500 81,25 -81,25 - 7312,50 -5468,75 

 

2)  За продукт „Костюм АБ“ също е налице негативно 

отклонение, което се дължи на намалението на неговия относителен дял за 

текущата спрямо предходната година (вж. таблица 1), в резултат на което 

нетните приходи от продажби на този вид продукт са се намалили с 4218,75 

лв. (вж. таблица 3). 

3)  Относно продукт „Костюм МА“ следва да се отбележи, че 

неговият относителен дял в натуралния обем на продадената продукция за 

текущата спрямо предходната година се е увеличил от 13,75% на 17% (вж. 

таблица 1), в резултат на което нетните приходи от продажби на този продукт 

са се увеличили със 7312,50 лв. 

В резултат на промените в натуралната асортиментна структура на 

продадената продукция нетните приходи от продажби на продукция за 

текущата спрямо предходната година са се увеличили с 1843,75 лв. [(+7312,50) 

+ (-5468,75)]. Или, това е същото увеличение, което установихме по данните 

от таблица 2. 

Считаме, че изложената методика за анализ на влиянието на промените 

в натуралната асортиментна структура на продадената продукция върху 

изменението на нетните приходи от продажби на продукция е удобна за 

използване в стопанската практика, тъй като тя се отличава с лесна 

изчислителна процедура. Същевременно с това получените резултати от 

анализа позволяват на финансовият мениджмънт правилно да прецени 

участието на отделните продукти във формирането и динамиката на нетните 

приходи от продажби на продукция. На тази основа той има възможност на 

взема обосновани решения за оптимизиране на асортиментната структура на 
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продукцията във връзка с подобряване стойностите на показателите, 

характеризиращи ефективността на бизнеса. Но тук трябва да се постъпва 

внимателно, тъй като първите два продукта заемат най-голям относителен дял 

в общия размер на нетните приходи от продажби на продукция.  

 

3. Асортиментна структура и рентабилност на продажбите 

С цел прецизиране на стопанските решения е необходимо анализът да 

се задълбочи и по линия на влиянието на промените в стойностната 

асортиментна структура на продадената продукция върху изменението на 

рентабилността на продажбите. 

Изходната информация, която е необходима за анализа, е 

систематизирана в таблица 4. 

 
Таблица 4. Изходна информация  

Видове 

продукти 

Нетни приходи от 

продажби, лв. 

Пълна себестойност, 

лв. 

Печалба от 

продажби, лв. 

  

предходна 

година 

текуща 

година 

предходна 

година 

текуща 

година 

предходна 

година  

текуща 

година 

1. Костюм АА 55000 67500 44000 58050 11000 9450 

2. Костюм АБ 46875 58000 43125 51475 3750 6525 

3. Костюм МА 24750 39100 22550 22825 2200 16275 

    Общо 126625 164600 109675 132350 16950 32250 

 

Въз основа на тази информация се съставя таблица 5, в която се 

обобщава информацията за стойностната асортиментна структура на 

продукцията и за рентабилността на база нетни приходи от продажби 

(рентабилност на продажбите), така също и за индивидуалната рентабилност 

на продажбите на отделните продукти.  

По данните от таблица 5 се определя рентабилността на база нетни 

приходи от продажби на цялата продукция. Тази величина на рентабилността 

(𝑅𝑁𝐼), която по същество характеризира ефективността на търговската дейност 

на предприятието, се определя по следната формула: 

 

𝑅𝑁𝐼 =  
∑ 𝑑𝑠 × 𝑅𝑖

𝑁𝐼

100
                                               (2)        

където: 

 𝑑𝑠   - относителен дял на нетните приходи от продажби на съответния 

продукт в общия размер на нетните приходи от продажби на цялата продукция 

(стойностна структура на продажбите), %; 

𝑅𝑖
𝑁𝐼  - индивидуална рентабилност на продажбите (рентабилност на 

продажбите на отделните видове продукти), %. 
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 Таблица 5. Допълнително изчислени показатели 

  

Нетни 

приходи от продажби   

Рентабилност 

на продажбите, % 

Видове 

продукти 

предходна 

година 

текуща  

година   

  лв. % лв. % 

предходна 

година 

текуща 

година 

1. Костюм АА 55000 43,44 67500 41,01 20,00 14,00 

2. Костюм АБ 46875 37,02 58000 35,24 8,00 11,25 

3. Костюм МА 24750 19,54 39100 23,75 8,89 41,62 

    Общо 126625 100,00 164600 100,00 13,39 19,59 

 

Рентабилността на продажбите на цялата продукция за предходната 

година възлиза на: 

 

𝑅0
𝑁𝐼 =  

43,44 × 20,00 + 37,02 × 8,00 + 19,54 × 8,89

100
= 13,39 % 

 
т.е. толкова, колкото получихме в таблица 5. 

За текущата година рентабилността на продажбите на цялата продукция 

възлиза на: 

 

𝑅1
𝑁𝐼 =  

41,01 × 14,00 + 35,24 × 11,25 + 23,75 × 41,62

100
= 19,59 % 

 

т.е. стойността на този вид рентабилност съвпада с получената в таблица 5 

рентабилност на продажбите.  

Рентабилността на продажбите на цялата продукция за текущата спрямо 

предходната година се е увеличила с 6,20 пункта.  

Това увеличение на рентабилността на продажбите на цялата продукция 

се дължи на влиянието на следните фактори: 

1) Промените в стойностната структура на продажбите. 

2) Промените в индивидуалната рентабилност на отделните продукти. 

За установяване влиянието на тези фактори се изчислява условна 

рентабилност на продажбите на цялата продукция при стойностна 

асортиментна структура на продажбите от текущата година и индивидуална 

рентабилност на отделните продукти от предходната година: 

 

𝑅𝑢𝑠𝑙
𝑁𝐼 =  

41,01 × 20,00 + 35,24 × 8,00 + 23,75 × 8,89

100
= 13,13 % 
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Разликата между условната рентабилност на продажбите и 

рентабилността на продажбите на цялата продукция от предходната година 

показва влиянието на промените в стойностната асортиментна структура на 

продадената продукция. Следователно, под влияние на промените в 

стойностната асортиментна структура на продукцията рентабилността на 

продажбите на цялата продукция се е намалила с 0,26 пункта (13,13 – 13,39). 

От разликата между рентабилността на продажбите на цялата 

продукция за текущата година и условната рентабилност на продажбите се 

съди за влиянието на промените в индивидуалната рентабилност на отделните 

продукти. От получените резултати може да се направи извода, че в резултат 

на промените в индивидуалната рентабилност на продуктите рентабилността 

на продажбите на цялата продукция се е увеличила с 6,46 пункта (19,59 – 

13,13). 

Вижда се, че промените в стойностната асортиментна структура на 

продадената продукция оказват негативно влияние върху настъпилото 

изменение на рентабилността на продажбите на цялата продукция за текущата 

спрямо предходната година. Този извод позволява финансовият мениджмънт 

на предприятието да взема информирани и обосновани решения за 

оптимизиране на асортиментната структура на продукцията. 

На първо място финансовият мениджмънт може да взема решения за 

спирането на производството на даден продукт, който е нерентабилен 

(финансовият резултат от продажбите е загуба) или е с по-малка рентабилност 

спрямо другите продукти или в сравнение с цялата предлагана продукция. За 

целите на анализа може да се използва методът на дисперсионния анализ за 

установяване на отклоненията (разсейването) на рентабилността на 

продажбите на отделните видове продукти около рентабилността на 

продажбите на цялата продукция. 

Представеният модел за анализ на рентабилността на продажбите на 

цялата продукция позволява да се изчисли печалбата, която може да се получи 

от вземането на решение за спирането на производството на нерентабилен 

продукт или на продукт с по-малка рентабилност. В случая печалбата от 

продажби (Pf), която може да се получи в резултат от изпълнението на подобно 

решение, може да се изчисли чрез следната формула: 

 
𝑃𝑓 = (𝑅𝑠 −  𝑅𝑝) ×  𝑁𝑆𝑠                                          (3) 

 

където: 

Rs – рентабилност на продажбите след спирането на производството на 

нерентабилният или нискорентабилен продукт;  

Rp – рентабилност на продажбите преди спиране на производството на 

нерентабилният или нискорентабилен продукт; 
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NSs – нетен размер на приходите от продажби на продукцията след 

спирането на производството на нерентабилният или нискорентабилен 

продукт.  

На второ място, моделът за анализ на рентабилността на продажбите на 

цялата продукция позволява финансовият мениджмънт да взема решения за 

замяната на производството на даден продукт, който е нерентабилен или е с 

по-малка рентабилност с производството на друг продукт с по-голяма 

индивидуална рентабилност. Определен интерес представлява величината на 

печалбата, която предприятието може да получи в резултат от вземането на 

подобно решение. Печалбата (Pf) може да се определи съгласно формулата: 

 

 𝑃𝑓 =  𝑁𝑆𝑛  × (𝑅𝑛 − 𝑅𝑠)                                           (4)               

 

където: 

NSn – нетен размер на приходите от продажби на продукта, който се 

въвежда в производството; 

Rn   – рентабилност на продукта, който се въвежда в производството;  

Rs   – рентабилност на продукта, производството на който се спира. 

 

4. Заключение 

Методиките за анализ на влиянието на промените в натуралната 

асортиментна структура на продукцията върху динамиката на нетните 

приходи от продажби на продукция и на промените в стойностната 

асортиментна структура на продукцията върху изменението на 

рентабилността на цялата продукция позволяват на финансовия мениджмънт 

на промишлените предприятия да оптимизира асортиментната структура на 

продукцията с оглед подобряване на стойностите на ключовите бизнес 

индикатори, характеризиращи ефективността на бизнеса.  
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Abstract. Transport demand management is recognized today as a planning concept that 

offers wide range of options to address the urban problems caused by the transportation. With 

the development of the communication technologies and considering today’s economics, 

teleworking logically begin to be common practice around certain companies. It is interesting 

to assess the potential that teleworking may provide in order to address urban traffic problems, 

climate change, urban air pollution as well as clear travel time savings. The analysis is based 

on available data for the city of Sofia for the period between 2008 and 2016. 

Keywords: travel demand management, telework, potential savings. 

 

1. Introduction 

In general, Transport demand management (TDM) is a tool which aims to 

address the transport problems and the problems caused by the transportation as a 

human activity by reducing the total volume of traffic or shifting to more sustainable 

modes of transport. This is a logical concept originated from the inability of the 

traditional one “Predict and supply” to cope with the rising traffic problems in urban 

areas. Cities around the world began to adopt “Predict and prevent” and TDM 

approaches since various studies demonstrated that the provided new capacity is 

almost fully absorbed by induced traffic in just three years [1].  

The Online TDM Encyclopedia contains comprehensive information 

concerning innovative transportation management strategies. Most of the advanced 

transportation demand management strategies (also called Mobility management) 

are described in detail. They are grouped in four types - Improves Transport Options, 

Incentives, Land Use Management and Policies and Programs (see table below). 
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Table 1 

Improves 

Transport 

Options 

Incentives 
Land Use 

Management 

Policies and 

Programs 

Transit 

improvements 
Road pricing Smart growth TDM Programs 

Non-motorized 

improvements 

Distance-based 

fees 
New urbanism 

Commute trip 

reduction 

Rideshare 

programs 

Commuter 

financial 

incentives 

Location-efficient 

development 

Campus transport 

management 

Flextime Parking pricing 
Parking 

management 

Freight transport 

management 

Car sharing 
Pay-as-you-drive 

vehicle insurance 

Transit oriented 

development 

Tourist transport 

management 

Telework Fuel tax increases Car free planning TDM marketing 

Taxi 

improvements 

Non-motorized 

encouragement 
Traffic calming 

Least-Cost 

planning 

Bike/transit 

integration 
    Market reforms 

Guaranteed ride 

home 
    

Performance 

Evaluation 

HOV Priority       

 Source: Online TDM Encyclopedia - http://www.vtpi.org/tdm/tdm12.htm  

Along with the clear transport measures TDM significantly benefit from 

integration of mobility planning and land use planning/management.  

The main purpose of this report is to present telework as TDM measure and 

its potential impact on the sustainability and the sustainable development.  

 

2. Telework (Work from home) 

Workday peak hours’ traffic is caused mostly by the commuting trips. 

Today’s economics is built on that kind of activities which provide the opportunity 

certain group of workers/employees to perform part of their duties remotely i.e. not 

from their office. These groups of workers are commonly called “Telecommuters”. 

Certain definitions describe the telecommuting as working at least one day a week 

or month out of the office. Many papers describe the clear benefits of teleworking 

both for the employee and for the company which result in benefits for the society 

at all. One of the most comprehensive reports regarding the telework phenomenon 

is Working Outside the Box: A Study of the Growing Momentum in Telework by 

http://www.vtpi.org/tdm/tdm12.htm
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Janet Caldow, Institute for Electronic Government, IBM Corporation. The report 

shows that in 2009 40% of the IBM’s employees worldwide have no office at all. 

For the period between 1995 and 2009, IBM has reduced office space by a total of 

78 million square feet, almost 75% of which were sold at a gain of $1.9B. 

Furthermore, between 1990 and 2005, IBM avoided more than 8.98 million metric 

tons of CO2 emissions through the mobile work program worldwide [2]. The paper 

summarizes the following benefits of teleworking: 

- Employer cost savings in real estate, energy consumption, capital assets, 

training 

- Employee cost savings in commuting expense 

- Continuity of operations during disasters 

- Attraction and retention of talent 

- Reduced traffic congestion 

- Lower CO2 emissions 

- Highly productive and efficient employees focused on results 

- Greater employee job satisfaction 

- Improved work/life balance 

- Maximized use of geographically-dispersed employee resources 

- Workplace innovation 

- Access to skills on a team perhaps not otherwise available 

Potential benefits from teleworking in Sofia, Bulgaria 

Despite the observed expansion of the IT sector teleworking is not a 

common practice in Bulgaria. However, regulating teleworking and promoting it 

amongst the companies is a valuable lever for travel demand reduction and fighting 

against the traffic issues. As it was mentioned, telecommuters might be defined in 

broad ranges – from workers which worked at least one day a week/month out of the 

office to fully home workers. Considering this, it is worth to evaluate the potential 

of teleworking for minimizing the negative environmental and economic impact of 

the transport to work.  

 

3. Teleworking potential as a TDM measure 

The adopted approach for analyzing the potential benefits from teleworking 

in Sofia is composed of two steps. Firstly, the benefits caused by becoming a 

telecommuter of a single employed person are determined. The second step is 

calculation of the benefits caused by all potential telecommuters in the city of Sofia. 

Considering all non-working days as well as paid leave the “work year” 

contains 45,2 5-workday weeks. Assuming that an average employed person needs 

to commute every workday, one day a week would save him/her 90,4 trips per year. 

The Urban audit research, performed in 2008 and 2011 in the largest 

Bulgarian cities, show an average time of journey to work for Sofia of 32 minutes 

and an average length of journey to work by private car of 23 km [3]. Contrasting to 

other European cities with available data for similar years (2008, 2011 and 2012), 
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the length of journey to work by car in Bulgarian cities has increased significantly 

(+229% for Sofia, +125% for Stara Zagora and +300% for Ruse). Except Sofia, after 

this increase the other Bulgarian cities reached the average values for Europe. 23 km 

is the 9th highest from 453 values for 219 different European cities for the period 

between 2008 and 2016. This indicator, along with the increasing population of Sofia 

(respectively the employed population) and the increasing motorization rate need 

careful analysis and addressing in all future urban development strategies and 

policies. 

Assuming all the mentioned factors a single day of telework may save each 

telecommuter 48.2 hours and 2079.2 km travelling to/from work (mainly in peak 

hours). Passenger kilometers savings may also rise because there is no data available 

for the average length of journeys to work by public transport. 

Considering the share of trips to work by car - 26% [3], and the average passenger 

car occupancy rate of 1,1 [4], one could save 487 vehicle kilometers per year from 

one day of teleworking. 

Part of the externalities (emitted particulate matters PM and carbon dioxide 

CO2) are calculated based on the average speed and the methodology and single 

values presented in [5] and [6]. The values take into account the 2014 car fleet. The 

single values and savings of PM and CO2, as well as the similar analysis regarding 

the fuel consumption are presented in the summarized table below. 

Table 2 

Data Value Source 

Workdays in 2018 249 [7] 

Average number of days off 23 Assumption 

Remaining workdays 226 Calculation 

Average work weeks 45,2 Calculation 

Number of commuting days 180,8 Calculation 

Saved commuting days 45,2 Calculation 

Saved commuting trips 90,4 Calculation 

Average time of journey to work [minutes] 32 [3] 

Average length of journey to work by private car [km] 23 [3] 

Average speed [km/h] 43,125 Calculation 

Saved passenger hours per year 48,2 Calculation 

Saved passenger kilometres per year 2079,2 Calculation 

Share of trips by car 26%  [3] 

Average passenger car occupancy rate - work trips 1,1  [4] 
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Saved passenger car kilometres per year 487  Calculation 

PM [g/km] 0,018425349  Average 

40 [km/h] 0,018911173 [5] and [6] 

45 [km/h] 0,017939524  [5] and [6] 

CO2 [g/km] 206,485468  Average 

40 [km/h] 209,7764084  [5] and [6] 

45 [km/h] 203,1945276  [5] and [6] 

FC [l/km] 0,081935676  Average 

40 [km/h] 0,083207342  [5] and [6] 

45 [km/h] 0,080664009  [5] and [6] 

Saved PM [g] 8,981601439  Calculation 

Saved CO2 [tones] 0,100653194  Calculation 

Saved fuel [litres] 39,94028032  Calculation 

 

The second step of the evaluation process is the calculation of the total 

potential impact of the teleworking on the society. Different scenarios regarding the 

total number of telecommuters and the number of days working remotely are 

evaluated. The first set of calculations (this with 1% of employed as telecommuters) 

acts as a sensitivity test. The second case (5% telecommuters) seems reasonable 

since the current (2016 estimate) share of employed people working at home in USA 

is about 5% [8]. Furthermore, there are lots of forecasts that for significant growth 

in the number of home-workers. For example, there are predictions by Virgin Media 

Business that 60% of office-based employees will regularly work from home by 

2022 [9]. However, the precise number of potential teleworkers needs to be 

identified after specific survey.  

The scenarios are summarized in the table below.  

Table 3 

1 day work at home per week 
1% 

Telecommuters 

5% 

Telecommuters 

Saved journeys per year 812 928 4 064 639 

Saved passenger hours per year 433 562 2 167 808 

Saved passenger kilometres per year 18 697 341 93 486 707 

Saved passenger car kilometres per 

year 
4 383 507 21 917 533 

Saved PM [g] per year 80 768 403 838 
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Saved CO2 [t] per year 905 4 526 

Saved fuel [l] per year 359 166 1 795 828 

      

2 days work at home per week 
1% 

Telecommuters 

5% 

Telecommuters 

Saved journeys per year 1 625 856 8 129 279 

Saved passenger hours per year 867 123 4 335 615 

Saved passenger kilometres per year 37 394 683 186 973 414 

Saved passenger car kilometres per 

year 
8 767 013 43 835 065 

Saved PM [g] per year 161 535 807 676 

Saved CO2 [t] per year 1 810 9 051 

Saved fuel [l] per year 718 331 3 591 656 

      

5 days work at home per week 
1% 

Telecommuters 

5% 

Telecommuters 

Saved journeys per year 4 064 639 20 323 197 

Saved passenger hours per year 2 167 808 10 839 038 

Saved passenger kilometres per year 93 486 707 467 433 535 

Saved passenger car kilometres per 

year 
21 917 533 109 587 664 

Saved PM [g] per year 403 838 2 019 191 

Saved CO2 [t] per year 4 526 22 628 

Saved fuel [l] per year 1 795 828 8 979 139 

 

 The saved journeys in most optimistic scenario represent some 23% of the 

passengers carried by the underground transport in 2015 [10]. Considering the great 

benefits for the companies in terms of cost savings, it is worth further investigation 

of this TDM approach. 

 

4. Conclusion 

 TDM is recognized as the only option for fighting the negative impact of 

the increasing urbanization and urban traffic in certain cities around the world. Along 

with the clear transport measures and the integrated urban land-use planning, 

teleworking may provide measurable benefits with simple promoting campaigns. 

Companies that bet on teleworking may decrease significantly their offices’ 
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expenses. From environmental point of view, reduced travel demand from 

teleworking would notably support the hard measures.   
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Abstract. The present paper examines the financial indicators used in the financial and 

economic analysis, showing the more significant and usable in economic analysis, because in 
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1. Въведение 

       От гледна точка на съвременния динамичен пазар, в който функционира 

всяка съвременна бизнес организация е наложително и препоръчително да се 

извършва поне веднъж годишно финансово-стопански анализ, в който се 

включват различни групи икономически показатели. По този начин може да се 

изготви финансова политика, която да подобри финансовото състояние на 

бизнес организацията или да изготви оздравителна такава. Когато става дума 

за стабилност, трябва да се разгледа и като цяло дейността на фирмата, тъй 

като, за да се извърши един финансов или счетоводен анализ, се взимат данни 

от финансово-счетоводните документи [1, 2, 3]. 

        Целта на материала е да се разгледат и изследват най-често срещаните 

показатели, които се използват във финансово-стопанския анализ.  

 

2. Показатели за измерване на финансовата стабилност на фирмата 

          Под финансова стабилност на една бизнес организация може да се 

говори тогава, когато показателите, които се използват за анализа показват по-

добри стойности или промяната им е минимална. Следователно бизнес 

mailto:j.angelova@abv.bg
mailto:vasil.y.kuzmov@gmail.com
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организацията ще може да обслужва своите задължения към текущия момент, 

както и бъдещите такива като осигурява необходимите ресурси за 

извършването на своята дейност [4].   

          За измерване на финансовата стабилност се използват различни  

показатели, като по-основните от тях са:  

 Нетен оборотен капитал (НОК) - може да бъде положителна, отрицателна 

или нулева величина. За добра степен на ликвидност може да се говори, ако 

НОК е положителна величина.  
 

                                                    (2.1) 

 

 

- Обръщаемост на нетния оборотен капитал (ОбНОК) се изчислява по 

формулата:      

                                
НОК

НРПП
=ОбНОК ,                                                            (2.2.)

 
 

 Ликвидност – за платежоспособността на предприятието да обслужва 

текущите си задължения (плащания) към кредиторите с разполагаемите 

краткосрочни активи се въвеждат следните показатели:  

- Коефициент на обща ликвидност (Кол) 
 

                                         
КЗ

КА
=Кол                                                               (2.3) 

 
където:  КА – краткотрайни активи 

КЗ – краткосрочни задължения      

Кол дава информация за възможността на предприятието да погаси 

предявените към него текущи задължения с всички активи, които имат 

сравнително висока ликвидност [1, 4, 5].  

- Коефициент на бърза ликвидност (Кбл) - изразява възможността на 

дружеството да покрива своите текущи задължения чрез краткосрочните си 

вземания, финансови активи и налични парични средства [6]. 
 

                 
КЗ

ПС+КИ+КВ
=Кбл ,                                                          (2.4) 

 
където: КВ- краткосрочни вземания 

КИ – краткосрочни инвестиции 

ПС – парични средства 

- Коефициент на абсолютна ликвидност (Кал) - изразява способността на 

дадена компания да погаси текущите си задължения само с наличните си 

парични средства [2, 6]. Изчислява се по формулата: 

,
Активи

НОК
=Кнок
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КЗ

ПС
=Кал  ,                                                      (2.5)

 
 Други показатели  

- Възвръщаемост на общите активи (ВОА) - измерва оперативната 

ефективност на целия бизнес, затова се определя като отношение на ППЛД 

към  общите активи. [7,8] Определя се по формулата:  
 

                      ВОА = 
ОА

ППЛД
.100,                                                                  (2.6) 

 
където: ППЛД – печалба пред лихви и данъци  

ОА – общи активи 

- Възвръщаемост на собствения капитал (ВСК), представя ефективността на 

собствениците и затова се определя като отношение на ПСД към ЧС. [8] 

Определя се по следната формула:  
 

                        ВСК = 
ЧС

ПСД
.100,                                                               (2.7) 

 
където: ПСД – печалба след лихви и данъци 

ЧС – собствен капитал. 

- Показатели за ефективност – те са количествени характеристики на 

съотношението между приходите и разходите на фирмата. 

Показателите за ефективност са:  
 

                             Кеф.р. = 
Разходи

Приходи
 ,                                                     (2.8.)

 
 

                             Кеф.пр. =
Приходи

Разходи
 ,                                                    (2.9)

 
 

- Финансовата автономност (ФА) – представлява количествената 

характеристика на степента на финансовата независимост на фирмата от 

кредиторите. Може да се определи чрез дадената формула: 
 

                 ФА = 
Пасиви

СК
,                                                                    (2.10) 

 
където:   СК – собствен капитал. 

- Коефициент на обща задлъжнялост (КОЗ) - показва дали фирмата е 

платежоспособна при наличие на ликвидност, може ли да се издължава към 

доставчици, НОИ, бюджета, и да изплаща на персонала работни заплати.  
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                      КОЗ = 
СК

Пасиви
 ,                                                                    (2.11)

 
 

Платежоспособността е понятие, чрез което се характеризира способността на 

фирмата да покрива всички предявени към нея задължения и плащания.  

- Обръщаемост на активите (ОбА) - измерител за степента на ефективно 

използване на дълготрайните и краткотрайните активи [5]. 
 

                          ОбА = 
Активи

НРПП
,                                                      (2.12) 

 
където: НРПП – нетен размер на приходи от продажби  

- Обръщаемост на дълготрайните материални активи (ОбДМА) 
 

                              ОбДМА = 
ДМА

НРПП
 ,                                                     (2.13)

 
 

- Обръщаемост на краткотрайните материалните активи (ОбКМА) 
 

                  ОбКМА = 
КА

НРПП
 ,                                                   (2.14)

 
 

- Коефициент на оперативния капитал (КОК) 
 

                            КОК = 
НРПП

ТЗКА 
,                                                          (2.15) 

 
където: ТЗ – текущи задължения  

- Обща рентабилност (ОР) 
 

                            ОР = 
Приходи

БП
,                                                                    (2.16) 

 
където: БП – брутна печалба 

Рентабилността е обобщаващ показател понеже отразява цялостната 

ефективност от дейността на предприятието за определен период от време 

- Брутна рентабилност на приходите (БРП) 
 

           БРП = 
НРПП

ФРПОД
,                                                                             (2.17) 

 
където:  ФРПОД – финансов резултат преди облагане с данъци  

- Брутна рентабилност на разходите (БРР) 
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         БРР = 
РД

СП
,                                                                             (2.18) 

където: СП – счетоводна печалба. 

 

3. Използвани показатели за измерване на финансовата стабилност на 

бизнес организацията 

За извършване на анализа са взети реални данни от финансово-

счетоводните документи на  бизнес организация от сектор „Електроника и 

електротехника“. Данните за показателите, които се използват в по-

нататъшните изчисления са обобщени за текущата и предходната година в 

табл. 1. 
Таблица 1. Показатели за текуща и предходна година на бизнес организацията 

№ Показател Стойности 

Базова година Предходна 

година 

хил. лв. хил.лв. 

1 НОК 409 357 

2 ΣАктиви 859 835 

3 НРПП 666 531 

4 КА 363 304 

5 КЗ 33 40 

6 КВ 79 93 

7 КИ 0 0 

8 ПС 137 318 

9 ППЛД 37 23 

10 ОА 859 835 

11 ПСД 31 21 

12 ЧС 826 795 

13 Приходи 690 628 

14 Разходи 653 605 

15 СК 826 795 

16 Пасиви 829 835 

17 НРПП 666 531 

18 ДМА 280 120 

19 ТЗ 33 40 

20 ФРПОД 37 23 

21 СП 37 23 

22 РД 653 605 
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 Анализ на НОК 

За да се извърши анализът на нетния оборотен капитал са взети данните 

от реална бизнес организация, като те са представени и обобщени в табл. 2. 

Отново са сравнени текущата и предходната година, като е дадена също и 

разликата за разглеждания времеви период. Изчисленията с индекс 1 се 

отнасят за текущата година, а с индекс 0 за предходната година.  

 
Таблица 2. Нетен оборотен капител на бизнес организацията 

№ Показатели 

Текуща 

година 

[хил. лв.] 

Предходна 

година 

[хил. лв.] 

Разлика 

[хил. лв.] 

1 Краткотрайни материални активи 363 304 59 

2 Вземания 79 93 -14 

3 Краткосрочни пасиви 33 40 -7 

4  НОК = (1+2)-3 409 357 52 

 

 

48,0
859

409

Активи

НОК
=Кнок1 
  

 

Кнок0 = 357/835 = 0,43  

 ОбНОК1 63,1
409

666

НОК

НРПП
=    

     

ОбНОК0 = 531/357 = 1,49 

 

Анализ на ликвидността 

 11
33

363

КЗ

КА
=Кол1      Кол0= 304/40 = 7,6  

 55,6
33

137079

КЗ

ПС+КИ+КВ
=Кбл1 


  

Кбл0 = (93+0+318)/40 = 10,27 

 15,4
33

137

КЗ

ПС
=Кал1       Кал0 = 318/40 = 7,95 

 

Използвани показатели за анализ  

 ВОА1 = 
ОА

ППЛД
.100 = (37/859)*100 = 4,31   

ВОА0 = (23/835)*100 = 2,75 
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 ВСК1 = 
ЧС

ПСД
.100 = (31/826)*100 = 3,75   

ВСК0 = (21/795)*100 = 2,64 

 Кеф.р. 1 = 
Разходи

Приходи
 = 690/653 = 1,06    

 Кеф.р. 0 = 628/605 = 1,04 

 Кеф.пр.1 =
Приходи

Разходи
 = 653/690 = 0,95    

 Кеф.пр. 0 = 605/628 = 0,96 

 ФА1 = 
Пасиви

СК
 = 826/859 = 0,96       

ФА0 = 795/835 = 0,95 

 

 КОЗ1 = 
СК

Пасиви
 = 829/826 = 1,04     

 КОЗ0 = 835/795 = 1,05 

 ОбА1 = 
Активи

НРПП
 = 666/859 = 0,77    

ОбА0 = 531/835 = 0,64 

 ОбДМА1 = 
ДМА

НРПП
 = 666/280 = 2,38      

ОбДМА0 = 531/120 = 4,42            

 ОбКМА1 = 
КА

НРПП
 = 666/363 = 1,83     

ОбКМА0 = 531/304 = 1,75              

 КОК1 = 
НРПП

ТЗКА 
 = (363-33)/666 = 0,49     

КОК0 = (304-40)/531 = 0,50 

 ОР1 = 
Приходи

БП
 = 37/690 = 0,05     

ОР0 = 23/628 = 0,04  

 БРП1 = 
НРПП

ФРПОД
 = 37/666 = 0,05    

БРП0 = 23/531 = 0,04   

 БРР1 = 06,0
653

37

РД

СП
        

БРР0 = 23/605 = 0,04 
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4. Предложение за измерване на отклоненията на финансовите 

показатели 

В  табл. 3  са представени измерванията по скала на отклоненията между 

показателите. Отклоненията се изчисляват, като за дадения показател 

стойността от текущата година се извади тази от предходната година. 

Резултатът може да бъде, както положителен, така и отрицателен.  

В табл. 4 са дадени обобщените резултати от направите изчисления за 

отклоненията по текуща и предходна година, като с червено са маркирани 

отрицателните стойности. Ако се направи същата таблица за измерване на 

отклоненията (табл.4) само за показатели с индекс 1, тогава трябва да се 

интерпретира, дали голяма част от показателите са под 0 и се движат в 

отрицателния диапазон, означава, че има финансова нестабилност и обратно, 

ако се намират в 0, следователно е налице финансова стабилност и са налице 

устойчиви показатели. Разбира се, при някои показатели, например 

задлъжнялостта, ако е отрицателна величина е добър показател и обратно. 

Затова е важно да се обърне внимание кой показател се интерпретира. Но 

фокусът е тук да се проследи дали има голямо изменение на използваните 

показатели – съответното нарастване или намаляване, било то много голямо 

нарастване и респективно намаляване или е налице минимално нарастване или 

намаляване. Същите могат да послужат като индикации дали има влошаване 

или подобряване на състоянието на фирмата, а с една подобна таблица 

проследяването става изключително бързо, лесно и  удобно. От изложената 

таблица се вижда, че голяма част от показателите се движат в линията около 

0, което означава, че няма голямо отклонение между показателите, 

следователно и финансовото положение на фирмата ще остане същото или ще 

се подобрява.  

 
Таблица 3. Стойности на изменения в показателите 

Показател Разлика Показател Разлика 

Кнок 0,48 ФА 0,01 

ОбНОК 1,63 КОЗ -0,01 

Кол 3,40 ОбА 0,13 

Кбл -3,72 ОбДМА -2,04 

Кал -3,80 ОбКМА 0,08 

ВОА 1,56 КОК -0,01 

ВСК 1,11 ОР 0,01 

Кеф.р. 0,02 БРП 0,01 

Кеф.пр. -0,01 БРР 0,02 
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Таблица 4. Измерване на отклонения 

 
 

5. Заключение 

        В разработения материал се представят основните и най-често използвани 

показатели във финансово-стопанския анализ. Може да се направи извода, че 

при проследяване на изменението им, може да се направи оценка на 

актуалното състояние на фирмата и да се разработи своевременна адекватна 

политика. Важно е да се отбележи, че трябва да се обхванат определени групи, 

както е показано от авторите, защото само от един показател не може да се 

направи заключение. Като за да се направи една по-пълна оценка е желателно 

да се разгледа и дейността на фирмата.  
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1. Въведение 

Устойчивият бизнес се свързва с възможностите за опазване на околната 

среда при условия на генериране на печалба и осигуряване на повишаващо се 

благосъстояние на обществото. Правенето на бизнес поставя еднакъв акцент 

върху планетата, хората и печалбата. Устойчивият бизнес се основава на 

спазване на редица принципи и правила съобразени с постигане на устойчиво 

развитие, все по-необходими на обществото.  

Устойчивостта на бизнеса предполага възможността бъдещите поколения 

да посрещат своите нужди без да е налице недостиг на ресурси, не по-малко 

от настоящите поколения. Подобно е и схващането за устойчив бизнес на 

Световния съвет за икономическо развитие (the World Council for Economic 

Development (WCED), който приема определението за устойчиво развитие на 

доклада Брутланд, „Нашето общо бъдеще“, „по своята същност стабилното и 

сигурно развитие е процес на изменение, при който експлоатацията на 

ресурсите, насочването на инвестициите, ориентирането на технологичното 

равнище и промените в институциите са в хармония и увеличават както 

настоящите, така и бъдещите възможности за задоволяване на човешките 

потребности и стремежи“ [1].  

 

2. Развитие на устойчивия бизнес и кръговата икономика 

 Устойчивият бизнес на предприятията и фирмите допринася за запазване 

на околната среда в процеса на създаване на икономическа стойност без да 

нарушава дейността на естествените природни екосистеми. Определението за 

устойчив бизнес варира в зависимост от областта, в която се развива. 

В агробизнеса корпоративната устойчивост може да обхване концепции 

като биологично земеделие, градско градинарство и пермакултура (известно 

понятие като вечноделие, съкратено от „вечно земеделие“, е приложна наука 
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за дизайн на човешки местообитания и продуктивни земеделски системи, 

наподобяващи максимално естествените. Пермакултурата е разработена от 

австралийските учени Бил Молисън [2] и Дейвид Холмгрен през 70-те години 

(кн. „Пермакултура Едно“ 1978), и се разпространява бързо по света като 

етичен, научен и сихронен дизайн на природни системи, който гарантира 

устойчивост с цел да осигури изобилие за бъдещето на човечеството, като му 

даде всички материали и храна, от които се нуждае на местно ниво. В 

същността си пермакултурата е взаимодействие между човека и природата [3].   

В промишлеността усилията за устойчиво развитие могат да включват 

елиминиране на отпадъците, намаляване на парниковите газове, намиране на 

най-ефикасно и печелившо използване на съществуващите ресурси (нефт, газ, 

руди и гори) и създаване на енергийно ефективни инфраструктури.  

При търговията на дребно експертите по устойчивостта често се 

фокусират върху веригата на доставки, оценяват начините за намаляване на 

отпадъците в опаковките, улесняват използването на енергия в магазините, 

транспортират стоки по по-екологични начини и рециклират стари продукти. 

Корпоративната устойчивост също има силен социален компонент. 

Фактори като разнообразието на ръководството, справедливото съотношение 

на заплатите на главните изпълнителни директори и ниския оборот на 

служителите играят важна роля в класацията за устойчивост. 

Индустриалното развитие за да бъде устойчиво, е необходимо постигане 

на три основни базови цели:  

1. Икономическа ефективност (иновации, просперитет, производителност) 

2. Социална справедливост (преодоляване на бедността в обществото,  

подобряване на здравето, спазване на човешките права)  

3. Екологична отговорност (изменение на климата, земеползване, 

биоразнообразие). 

Постигането на устойчив бизнес, припознат в повечето случай като зелен 

изисква да отговоря в своите бизнес решения обобщени в четири направления: 

1. Спазването на принципите на устойчивост. 

2. Осигуряване на екологосъобразни продукти или услуги, които все повече да 

заместват търсенето на продукти или услуги въздействащи, отрицателно на 

околната среда. 

3. Иновативни модели за постигане на равностойна конкуренция на 

традиционната, но с насока щадяща природата. 

4. Ангажиране трайно към принципите на околната среда. 

Един от важните процеси на развитие на устойчивия бизнес е да се 

проектират продукти, които се възползват от моделите на самата природа и  

доколко продуктите на фирмата използват все повече възобновяеми ресурси. 

[3] Устойчивият бизнес изисква балансиране на трите основни фундамента. 

при устойчивото развитие и устойчивото разпространение - въздействие на  

околната среда, растежа на бизнеса и подобряване на  обществото и все повече 
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се свързва с кръговата икономика, която предполага смяна на линейния модел 

на развитие от принципа от „люлка до гроб“, към модела от „люлка до люлка“ 

или по-малко създаване на отпадъци и тяхното депониране към условия те да 

стават ресурс за всяко следващо производство, като веригата от ресурси все 

по-малко да оставя неоползотворени отпадъци.  

В публикациите за кръговата икономика могат да се отделят три присъщи 

ключови особености, като усилен контрол върху запасите от природни ресурси 

и съблюдаване на устойчив баланс на възобновяеми ресурси за съхраняване на 

равнището на природния капитал; оптимизиране на процесите при 

разработване и разпространение на продукцията, и която да се използва 

многократно; предотвратяване на отрицателните вторични ефекти от текущата 

производствена дейност с цел повишаване ефективността на икономическата 

и екологична система [5].  

На пазара производителят и потребителят по някакъв начин засягат 

устойчивостта на планетата. Устойчивото развитие в бизнеса създава стойност 

за потребителите и клиентите, но и за инвеститорите в околната среда. 

Устойчивият бизнес освен че трябва да отговаря на нуждите на клиентите, но 

в същото време се налага да се съобразява с околната среда и да не нарушава 

нейното равновесие при балансирането на заинтересованите страни и 

съвместните решения, като се изисква структурен подход. Концепцията за 

устойчиво развитие на предприятията включва различни инструменти и 

методи, който позволяват да се осигури устойчив баланс.  Устойчивостта на 

бизнеса трябва да е стабилна във времето - предприятията, които могат да 

оцелеят при шокове, тъй като са тясно свързани със здравословни 

икономически, социални и екологични системи в условията на съвременната 

икономика, новите технологии, позволяващи при създаването на 

икономическа стойност да не въздействат негативно на баланса на  

екосистемите и общността.  

Устойчивите предприятия се стремят повече да  елиминират или намалят 

екологичните щети, причинени при производството и потреблението на 

техните стоки. 

 Те трябва да бъде търговски успешни - защото това предложение е 

ценно за клиента и как може да го реализирате с печалба? 

 Устойчивият бизнес модел е готов за бъдещето и  ще успява в свят на 

нарастващи, нестабилни цени на енергията и на стоките. 

 Той трябва да бъде част от устойчивото общество. Не е възможно 

развитие на устойчив бизнес в неустойчива икономика. Всички бизнес модели 

разчитат на определени устойчиви външни условия; съответстващи на 

процъфтяваща икономика, която постига социален напредък в рамките на 

екологичните граници. Успешният бизнес модел не дава възможност за 

абсолютно отделяне на икономическия растеж от екологичните щети, на 

безплатни материали или услуги, предоставящи природата (екологични 
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ползи), както и на несправедливи търговски условия? Устойчивият бизнес е 

конкурентен създава необходимите условия, за да е част от устойчивото 

общество. 

Всяко производство неминуемо излъчва определено количество вредни 

газове, носещи своеобразен въглероден отпечатък при излъчването на 

въглероден диоксид в атмосферата и изпълняващи роля на парников газ, който 

въздейства негативно на околната среда. Потребителят, и организацията и 

населението са носители на своеобразен въглероден отпечатък. Който изисква 

създаване на стратегии за неговото ограничаване с насока към технологични 

нововъведения, намаляващи излъчването на газове в атмосферата, а в 

потреблението косвено с подобен ефект както и търсене на щадящи 

консуматорски стратегии.  

Добра практика е например потребителят да знае, че при потреблението 

на определен продукт например прах или гел за пране в стойността му е 

включена част, която отива за залесяване като компенсация на въглеродния 

отпечатък нанесен с потребявания продукт. Сполучливо приложение е праха 

или гела My Forest, на Фикосота-ООД, да заменят синтетичните повърхностно 

активни вещества с натурален сапун и за всеки закупен препарат потребителят 

дарява 13 ст. които отиват за залесяване на дървета. Чрез тази инициатива за 

периода 2014-2016 са залесени общо 35000 дръвчета. Влагането на натурален 

сапун не оказва токсично въздействие върху околната среда и е биоразградим 

[5].  

За честта на българската наука, още през 1961 г. е  разработен от акад. 

Ангел Балевски и член-кореспондент Иван Димов метод за леене с газово 

противоналягане - научна и технологична новост в световната техника за 

производство на отливки от леки сплави, с голяма точност и високи механични 

показатели.  

Праховата металургия (ПМ) е практически безотпадъчна и по своя си 

характер напълно отговаря на стратегията за кръгова икономика. При 

праховата металургия  „коефициентът на използване ма материалите е в 

границите 95-97%, докато при обработка посредством рязане тази стойност е 

едва 50-60%. Предимство на ПМ метода е сравнително неголемия брой 

операции - като правило не повече от 3-5, което позволява да се съсредоточи 

производството на изделия в едно предприятие, което е свързано с повишаване 

производителността на труда, снижаване на енергийните загуби, намаляване 

броя на работещите и като резултат -снижаване цената на крайния продукт“ 

[6]. Подобна стратегия е компенсирането на въздействието върху околната 

среда чрез осъществяване на алтернативни проекти, в които се използват 

слънчева или вятърна енергия, залесяване т.н.  

Добра инициатива е търсенето на варианти за отказ от хартиени носители 

и замяната им с електронна кореспонденция и архив. Разбира се спорно е дали 

електроенергията, използвана за електронни носители не е също произведена 
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от класически енергоносители като въглища, газ, атомна енергия, което също 

индиректно въздейства негативно на околната среда. В самото производство 

добра насока е отказ от продажба на продукт в замяна на предлагане на услуга 

осигурявана от този продукт.  

Така, фирмата производител запазва собствеността си върху предлагания 

продукт и се грижи за неговата дълготрайност, като сменя дефектирали 

компоненти, без да е необходимо отпадане на целия продукт, което предполага 

нова насоченост на дизайна на продукта, позволяваща повишена трайност, а 

не „проектирано стареене“ с цел повече оборот след изтичане на краткия му 

срок на годност. Примери вече са налице в областта на ксерокопирането, 

пералните машини за хотели и редица други, даващи възможност 

предлагането на услуги чрез съответните им предметни носители. 

Репроизводството или (Remanufacturing) навлиза в икономиките по света.  

Предимствата са разумната цена, високото качество, екологичност, 

многократното използване на употребявания продукт - начини за опазването 

на околната среда и намаляване на отпадъка. Репроизводството е по-

екологично от рециклирането, и е свързано с кръговата икономика. Много 

важен елемент е ревизирането на производствените процеси с цел 

елиминирането на отпадъците (като например използването на по-точен 

шаблон за изрязване на дизайни) и избирането на нетоксични суровини и 

процеси. („Много от водещите компании предприемат изпреварващи мерки за 

привеждането на бизнес дейността си върху релсите на устойчивостта. 

Фирмата “Ксерокс”, е давана като пример за практиката й по обратно 

изкупуване или даване на лизинг на предлаганите копирни машини, като целта 

и е да ги рециклира, модифицира и отново да ги въвежда в употреба – чрез 

същите или чрез други потребители. Важното е, че само 5% от върнатото 

оборудване през 2000 г. не е рециклирано, поради своята пълна физическа 

износеност или невъзможност да бъде модернизирано по новите стандарти, 

или 95% се рециклира“ [7]. 

 Освен запазването на планетата, устойчивите практики притежават 

редица предимства като: спестяване на  пари при използването на екологични 

технологии и намаляване на отпадъците в енергията, в ресурсите и времето на 

служителите генериращо значителни годишни икономии. Дори простите 

стъпки, като изключване на компютърните монитори, могат да имат ефект. 

 Увеличаването на пазарния дял; ефективният зелен бизнес с репутация 

благоприятен за земята и извличащ печалби сега привлича много вниманието 

от интелигентни инвеститори и  нови клиенти. Инвеститорите, по-специално, 

искат да видят, че са въведени мерки за спестяване на разходите.  
 Благодарение нарастващия фокус върху устойчивостта се създават 

"зелени" работни места, например включително и дизайнер на пасивни 

слънчеви сгради, инженер по вятърна енергия и енергийно ефективен 
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строител.  Смята се, че развитието на възобновяемата енергия може да създаде 

милиони нови работни места.  
 Привличането и задържането на служители: Предприятията, които имат 

справедливи и етични практики, и са като наркотик за висококвалифицираните 

служители. Щастливите работници също са склонни да се представят по-добре 

при растеж в кариерата.  

В крайна сметка важно е да се доближава модела на природата за 

ресурсна ефективност и безотпадъчност, насочвайки човека на ново 

технологично ниво чрез възпроизвеждане на производствените и 

потребителските цикли,  дублирайки екосистемните принципи. Всичко това 

напълно съответства на ключовото направление като Четвъртата 

индустриална революция и формирането на "природни" технически и 

технологични системи.  

В идеалния случай, образуването на затворени вериги за доставки трябва 

да водят до нулеви отпадъци. Разпространението на тази вериги в голяма част 

от индустриите, от своя страна, насочват човечеството до кръговата 

икономика която не се ограничава до решаването на проблема с рециклирането 

на отпадъци в края на жизнения цикъл на продукта; Тя дава тласък на 

технологичните, организационните и социалните иновации по цялата верига 

на добавената стойност, като се започне с екологичния дизайн на продукта  и 

предотвратяването на отпадъците. Моделът на кръговата икономика се 

разкрива от няколко основни мисловни школи. Те включват икономиката на 

функционалните услуги (икономика на изпълнението) на Уолтър Сталхел [8] 

и неговите идеи за икономическите и цели „Функционалната икономика е да 

се създаде възможно най-висока стойност за използване за възможно най-

дълго време, като се консумира възможно най-малко материални ресурси и 

енергия“.  

Следователно функционалната икономика е значително по-устойчива от 

сегашната икономика, която е насочена към производството и свързаните с нея 

материални потоци като основно средство за създаване на богатство. Хората 

не могат да рискуват да загубят земята в името на печалбата в някоя от 

областите:  

 Биологично разнообразие – фактор, носещ способността на природата 

по отношение на човешкото население и стила на човешкия живот; 

 Създаване на токсикологични заплахи (качествена, понякога 

акумулираща), в резултат от собствените икономически дейности на 

човечеството; 

 Потоци от материя (количествено), фактор на планетарната промяна, 

процесите към повторно подкисляване и по този начин създаващи 

опасност за човешкия живот на Земята;  

 Обществените и икономическите структури като фактори, 

допринасящи за качеството на живота ни.  
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Последният елемент носи идеята за устойчива икономика Coomer [9]. По-

широка е целта, която освен проблема с природните ресурси включва и 

дълголетието и устойчивостта на нашите обществени и икономически 

структури;  

Философията на Уилям Макдоноу и Майкъл Браунгарт от „люлка до 

люлка“. Подход, който се стреми да създаде технологии, които не просто са 

ефективни, а са по същество безотпадни. Материалните потоци се разглеждат 

като технически или биологични храни (или суровини), които могат да бъдат 

връщани в употреба и използвани многократно, без да се губи качество. 

Разбирането им за екологична ефективност се основава на три основни идеи: 

1. Създаване на производствени вериги, включително на етапа на проектиране 

(в архитектурата и промишлеността). 

2. Ясно разделение между биологичния и техническия метаболизъм. 

3. Преход от концепцията продажба на продукти към продажба на услуги 

например не продажба на телевизор, а на определен брой часове гледане на 

телевизия [10]. 

Биомимикрията, формулирана от Янин Бенюс в дизайна и проектирането, 

търси устойчиви решения, подражавайки и изследвайки доказалите се с 

времето модели и стратегии в природата, като слънчеви фотоволтаични 

клетки, вдъхновена от едно листо (това на горите). 

Този подход е изцяло нов за предприемачеството, който може да донесе 

не само иновативни проекти и решения за нашите проблеми, но и да пробужда 

и кара хората да осъзнаят значението на опазването на биоразнообразието на 

Земята и че има тепърва на какво още да ни учи природата. Биомимикрията 

използва екологичен стандарт, за да се прецени устойчивостта на нашите 

иновации. След 3,8 милиарда години еволюция, природата се е научила какво 

работи и какво продължава да се развива и съществува [11]. Индустриалната 

екология на Reid Lifset and Thomas Graedel; Естественият капитализъм от Paul 

Hawken, Amory Lovins and Hunter Lovins [12]. В естествения капитализъм 

авторите описват глобалната икономика като зависима от природните ресурси 

и екосистемните услуги, които природата предлага. Техните основни въпроси 

са: Как изглежда икономиката, ако напълно оценява всички форми на капитал? 

Какво би станало, ако една икономика не беше организирана около 

абстракциите на неокласическата икономика и счетоводство, а се акцентира 

върху биологичните реалности на природата? Какво ще стане, ако 

общоприетите счетоводни принципи не признават природния и човешкия 

капитал, а не като свободно място за неизчерпаемото предлагане, а като краен 

и интегрално ценен фактор на производство?;  

Концепцията за синя икономика, според (Паули, 2012) надгражда 

зелената икономика с модел целящ „задоволяването на нуждите на всички, (а 

не на малък процент - бел. Б.Б.), като превръща  „недостига“ в усещане за 

достатъчност и дори изобилие“ [13]. 



511 

 

3. Заключение 

Извода от изложението следва, че са назряли условията за промяна на 

класическата парадигма на развитие на икономиките на линейна основа. 

Преминаването към кръгов тип икономика позволява да се намали 

въглеродния отпечатък върху планетата, както и да се запазят за по-дълъг срок 

невъзобновяемите ресурси.   

Внедряването на технологии на нисковъглероден принцип и 

намаляването на отпадъците, като се използват за последващ ресурс в 

различните вериги от производства отразява екологичната натовареност и 

ефективност и влияе на благосъстоянието на човечеството и околната среда. 
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1. Въведение 

Интелектуалният капитал е една от новите концепции, синтезираща 

настъпилите обществено-икономически промени в условията на глобализация 

и разпространение на ИТ технологии, които извеждат на преден план 

икономическото значение на нематериалните активи. За предприятието, те 

вече не са „интериьор, а инструмент за конкуретно предимство. В последните 

години са създадени множество модели за присвояване на стойност на 

интелектуалния капитал. Част от тях са съсредоточени върху проблемите за 

оценка при придобиването му, други – върху счетоводнната оценка и 

фискалните взаимотношения с публичните финанси, трети акцентират върху 

очакваната пазарна оценка при продажбата. Като резултат от това в 

нормативната регламентация и в практиката липсва идинна методическа база 

за присвояването на стойност на интелектуалния капитал от гледна точка на 

неговата същност, икономическо съдържание и предназначение.  

Фокусът в това направление е търсенето на методически решения на 

базата на „класиката“- стойността е абсктрактна, сложна, синтезираща 

икономическа категория, която съчетава в симбиоза две отличителни страни 

на всяко „нещо“ /продукт, услуга/- потребителна и разменна /пазарна 

стойност/. 

Според нас това е изходната точка в търсенето на различни мениджърски 

решения, не само като логика , но и като изследване, синтез на 

инструментариум и селекция за практически експеримент.  
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2.1. Предприятието и интелектуалният капитал 

Традиционо „обекта“ – предприятието се оценява чрез два вида 

измерители. Първият вид са различните активи представени като количеството 

и видовете суровини, материали, машини, съоръжения, горива, енергии, 

сгради, транспортни средства и други. Вторият вид са стойностните 

измерители, които във финансовия баланс са представени от активите и 

пасивите, а във финансовия отчет са приходите и разходите сързани с 

дейността. Двата вида измерители намират отражение в стопанския резултат 

/печалба или загуба/ като стойностен еквивалент на съпоставката им, както и 

в описание на видовете, количеството на произведените продукти /услуги/. На 

съвремемнния етап според Съливан (Sullivan,1998), (Sullivan,2000) е налице и 

нов „измерител“ -  знанието, информацията, интелекта като конкурентно 

предимство. Той се проявява като „скрит ресурс“ в последствие 

трансформиран в актив, който осигурява прираст на стопанския резултат. За 

целта мисията, визията, стратегията, а защо не и тактиката на предприятието е 

необходимо да се преосмислят и разгледат през призмата на интелектуалния 

капитал. Възможни са три направления. Първото е контекстуално – мисия, 

визия, стратеги и ролята, която отреждат на интелектуалния капитал в 

предприятието като комплексно проявление. Второто разглежда състава и 

сруктурата на интелектуалния капитал. Оценката на стойността - 

потребителната и разменната /пазарната/ стойност на интелектуалния капитал 

е третото направление. Но по същество какво представлява „интелектуалния 

капитал“? В специализиранат литература са налице широк кръг от становища 

относно същността на понятието.Различията между тях произтичат от 

различните нива на анализ, времевата ориентация и присвояваната качествена 

природа на интелектуалния капитал (Swart,2005). Редица автори го разглеждат 

на индивидуално /персонолно/ ниво, като синтез на знания и умения на 

работната сила в предприятието. Например Улрих (Ulrich,1997) идентифицира 

интелектуалния капитал с опита на работниците в отдадеността им към бизнес 

целите на предприятието. 

Някои изследователи като Растоги (Rastogi, 2002)  и Муритсен (Mouritsen, 

2003) разглеждат интелектуалния капитал на колектнивно ниво като мета 

/съвкупна/ компетентност на предприятието да осъществява дейността си и 

едномременно с това му осигурява конкурентно предимсво. 

Представените две нива на интелектуалния капитал се различават по 

отношение на времевата му ориентация. От една страна авторите изхождащи 

от ресурсния модел на предприятието (Barney,1991), определят  

интелектуалния капитал като актив, който има и създава стойност в настоящия 

момент. Уменията и знанията в този смисъл се приемат като ценни, 

неподражаеми и незаменими - сега. Други автори (Keenan,2001) считат, че 

интелектуалния капитал създава стоност в бъдещи периоди, има потенциал да 

създава стойност, т.е. той е инвестиционен актив. Според нас и двете групи 
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имат неопровержими основания, което ни дава право да приемем 

интелектуалния акитал като действащ и инвестиционен актив във финасовия 

мениджмънт на предприятието. 

Друг съществен проблем в изследването и дефинирането на 

интелектуалния капитал е определението,  дефиниране на съдържанието и 

идентифицирането му като фактор за стойност. В това отношение част от 

авторите го идентифицират като „фактор“ в процеса на създаване на стойност, 

други – като „процес“ на създаване на стойност, а трети като резултат /продукт 

или услуга/ (Lopes,2006) , който реализира основната цел на финансовия 

мниджмънт на предприятието. 

 

2.2. Елементи на интелектуалния капитал 

Развитието на научното познание през последните години не само 

синтезира появата на интелектуалния капитал като нов термин за 

познаваемостта на „света“, но и като ресурс тансформиран в актив в полето на 

финансовия менижмънт. Според нас той е нова категория в научната и в 

практическата дейност, която е синтез от множество елементи. Графично тази 

концепция е представена на фигура 1. 

 

                                                                                                         

                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фиг.1. Елементи на интелектуалния капитал 

 

2.2.1. Интелектуалния капитал през призмата на подхода за създаване на 

стойност 

 От тази гледна точка основни елеманти на интелектуалния капитал са: 

 Човешки капитал – акцентира върху индивидуалните решения на 

индивида при избора на образователно и професионално-квалификационно 

равнище в контекста на максимизиране на социални и икономически изгоди 

от заемане на конкретна длъжност. В този смисъл човешкия капитал има 

персонализиран носител – конкретен специалист или работник въплатил в себе 

си знания, умения и квалификация. Но същностното му проявление в 

предприятието под формата на икономическата категория капитал ни насочва 

към ползите /изгодите/ представени от функционалните икономически 

Човешки 

капитал 
Клиентски и                 

мрежови  

Интелект. 

собственост 

Тацитни 

знания 

Ителект. 

активи 

НИРД Структурен 

и орг. 

капитал 
Иновации 

Систематизи

рани  знания 
Инфор. 

технологии 
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параметри – приходи и разходи,  реализирани конкретно от наетата съвкупна 

работна сила /работници и специалисти/.  

 Социален капитал – концепциите за неговата същност в количествено 

отношение са много.  Те могат да се синтезират като съвкупност от знания и 

умения на индивидите, социалните връзки между тях в процеса на създаване 

на стойност в предприятието и взаимното им допълване. Включват и 

развитието в процеса на създаване  на нови знания и умения за реализация на 

мисията, стратегията и целите на предприятието. 

 Структурен капитал – този елемент също е синтез и фокус на 

рационалността на управленската струткура, ефективността на 

организационната структура и ефикастността на технологичните процеси. С 

други думи той рамкира процеса на създаването на стойност от 

интелектуалния капитал в предприятието. 

 Капитал на деловите отношения – обединява знанията и опита  за 

отношенията с клиентите, доставчиците и аутсорстващите парнньори. В 

структурно отношение този елемент, често наричан „мрежови капитал“ се 

различава от социалния и структурния капитал поради включване на 

информационни  потоци за възможности на партньорство, коопериране, 

транфсфер на технологии и информация при реализация на инвестиции в 

стопански комбинации. 

 

2.2.2. Интелектуалния капитал през призмата на подхода за извличане на 

стойност 

Дейностите по извличане на стойност традиционно се базират върху 

ресурсния подход, който акцентира върху т.нар.“фирмени иновации“ в 

продукти /услуги/, технологии и организационни проекти, които дават 

положителен стопански резултат или генерират прираст на стопанския 

резултат за предприятието. 

Най-популярния модел на интелектуалния капитал през призмата за 

извличане на стойност, според нас е създаден от Съливан. От тази гледна точка 

интелектуалния капитал може да се представи от три комплексни групи от 

елементи: 

 Уникални активи – комбинация от умения, възможности, знания, 

иновации, патенти търговски марки, авторски права и търговски тайни. 

Присъщи са и се различават за всяко отделно предприятие. Аналоговият 

подход при тях е невъзможен, освен целенасочено изразходване на време и 

ресурси от друго предприятие за реализация на специфична цел за 

конкурентното предимство; 

 Диференцируеми /допълнителни/ активи – уникалността в случая е 

рядко явление. Детерминират се от сходството на отраслова и секторна 

принадлежност на предприятието, сходсво в използвани ресурси и 

технологичните процеси. Специална група от тях заемат т.нар. „допълнителни 
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бизнес“  (complementary) активи, които допълват иновациите под форма на 

допълнителни машини или съоръжения, мрежи от доставчици, отношения с 

клиентите, търговски марки и други. В това отношение, независимо колко 

привлекателен е даден интелектуален актив, той няма търговска стойност, ако 

не е комбиниран с допълнителен бизнес актив; 

 Структурен капитал /общи активи/ - обедияват материалните активи 

и капитала на предприятието /вкл. и посочените по-горе два комплексни вида/ 

и се представят чрез стойностни измерители в неговия баланс. 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2. Интелектуален капитал и елементи 

 

2.3. Измерване на интелектуалния капитал 

В исторически аспект терминът капитал се въвежда от А. Смит (Смит, 

1983). За пръв път той прави анализ на същността и делението на капитала на 

основен и оборотен, видовете капитал /заемен, търговски и промишлен/, 

начина на неговото приложение и прочие. Най-съществения принос на А.Смит  

в икономическата история е теорията за стойността, която заема централно 

място в неговите изследвания и е в логическа връзка  с останалите теории. Той 

предлага тезата, че стойността има две страни /значения/. Едното показва 

степента в която се удовлетворяват човешките потребности от всяко нещо т.е. 

полезността на всеки предмет. Второто – възможността за придобиване на 

други предмети т.е размяната. Така се появат двете страни на стойността – 

потребителна и разменна /пазарна/ стойност. Те се намират в дифузия, но за 

познавателните и изследователски цели се могат да се разграничават. На тази 

база може да се анализира възможността за присвояване на стойност и на 

интелектуалния капитал т.е. да се определи стойността му в двете направления 

– потребителна стойност и разменна /пазарна/ стойност. 

Уникални 

активи 
Диференцируеми 

активи 

Чов. 

кап. 

Инт. 

активи 

Инт. 

собств. 

Произв. 

активи 

Дистр. 

активи 
Продаж

би 

Структурен капитал 

/общи активи/ 
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От гледна точка на извличане на стойност интелектуалния капитал, носи 

стойност на предприятието по два начина – индиректна стойност 

/стратегическо позициониране, репутация, имидж/ и финансова стойност. 

Индиректната стойност се измерва чрез качествени показатели, а финансовата, 

чрез показатели лесни за количествено измерване /паричен поток, печалба, 

доход, цена/. 

В теорията и практиката проблемите за определянето на количествената 

стойност са разработени обстойно, поради което на тях не се спираме в 

настоящата разработка. 

Потребителната стойност на интелектуалния капитал може да се определи 

в две пересепективи, които показват качеството му на освовата на два 

генерални възгледа: 

 Управление на знанията – според този подход създаването на нови 

бизнес знания или разпространение /усвояване/ на съществуващите в 

предприятието се насърчава от ръководството и собствениците. Степента в 

която се създават нови знания или те могат да бъдат споделени от 

специалистите и работниците определят стойността на даден актив или 

дейност. 

 Извличане на стойност – според този подход степента, в която 

интелектуалния капитал помага на предприятието да се движи към неговата 

визия, улеснява реализацията на стратегията е мярката за качествената му 

стойност. 

Следователно след като интелектуалния капитал е съгласуван с визията и 

стратегията, ролята му става известна, а потребителната стойност измерима. 

Продължаването на изследването след дефинитивното определяне на обектите 

на измерване е решението как те да бъдат измервани? 

Качествените мерки обикновено се основават на преценка и често се 

използват, когато обектите на измерване не подлежат на количествена 

идентификация.  

Понякога, когато е трудно да се измери директно дейността на 

интелектуалния капитал в предприятията се използват показатели, а не мерки. 

Показателите са полезни в този случай, въпреки, че са по-малко дефинитивни. 

Те осигуряват информация, която е размита и се представя с термините като 

„много“, „повече от“ и други. 

Качествените измерители показват какво се случва. Те дава идея за 

промяната, а не толкова за скоростта. Чрез тях се отговаря на въпроса,  дали се 

променя количеството на интелектуалния капитал от гледна точка на неговата 

полезност за предприятието. Отговорът може да включва посока на изменение 

/нагоре или надолу/и обща степен на промяната /много, малко/. 
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2.4. Методически подход за измерване на потребителната стойност на 

интелектуалния капитал 

Предметът, целта и задичте на изследването са дефинирани във 

въведението, а определението, основните характеристики и елементите на 

интелектуалния капита – в предшестващите подточки от изложението. Проди 

това в тази подточка ще игнорираме повторението им. Тук подчертаваме, че за 

реализация на нашата цел прилагаме известния т. нар. Impact анализ.  Той e 

общ метод, чиито принципи са дефинирани в ISO 22301 и ISO 22313. Методът 

се използва за формално оценяване на щетите от прекъсванията в дейността на 

предприятието в облачните структури. Прилагането му в настоящето 

изследване се основава на тезата, че нематериалните ресурси /в последствие 

активи/ се характеризират с комплексно взаимодействие, което зависи от 

контекста и е трудо за прецизиране. 

Impact анализът /Impact scoring/ е достъпен и сравнително елементареин 

начин за оценка на потребителната стойност на интелектуалния капитал, чрез 

определяне  на влиянието на елементите му върху бизнес успеха на 

предприятието. Подходящ е за предприятия, които се сблъскват за първи път 

с проблемите на интелектуалния капитал, тъй като осигурява бърз резултат за 

кратко време, максимизирайки връзката притежание – полза. Опростената му 

версия улеснява ръководствата на предприятията в ограничаване на 

сложността на оценката и на взаимосвързаните елементи, до синтез на най-

важната информация за състоянието. Методът се предпочита от start-up и 

микро предприятия, които не се нуждаят от подробен /тежък/ анализ,  поради 

липсата на комплексна ретроспективна и настояща информация. 

Методическия подход детерминира етапите на реализация и включва 

уъркщопи на проектния екип. На предварителният етап се разпределят 

задълженията и ролите на участниците за да се осигури оптимална 

организация и докуменитране. След това на етапите на реализацията, 

модераторът /водещия консултат/ направлява и фокусира дискусията, 

стимулира обсъждането на алтернативни варианти, документира резултатите 

при консенсус на участниците и ги систематизира. Обобщените резултати от 

обсъжданията присвояват оценка на потребителната стойност на 

ителектуалния капитал и неговите елементи. 

 

2.5. Експериментално изследване 

Експерименталното изследване се реализира в предприятието „Алфа“ 

ООД  с предмет на дейност : интернет консултиране, интернет маркетинг, e-

mail маркетинг, интернет медиа планиране, оптимизация за търсещи машини, 

регистрация на уеб сайт в търсачки, дизайн и архитектура на база данни, 

услуги в „облак“ стуктури. Седалището е в София в регион „Бизнес парк“. 

Предприятието предлага услугите си основно на Европейския пазар, като 

портфейла от клиенти включва малки и средни предприятия, по-изключение 
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/с допълнителна договореност/, работи с големи предприятия и корпоративни 

структури. Обобщените резултати от експерименталното изследване са 

представени на фигура 3. 

 

Ко

мп. 

инт

кап 

Елеме

нти 

     Р а  н   г   сум

а 

 

Пр

ете

гл.  

[%] 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Чов

кап 

Проф. 

компт. 

3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 30 8 

 Соц. 

компт. 

4 3 5 4 4 5 5 4 3 5 42 12 

 Мот. 

перс. 

8 7 8 5 7 8 4 8 8 8 71 20 

Стр 

кап 

Фирм. 

култ. 

5 5 4 7 5 7 6 7 5 4 55 15 

 Вътр. 

сътр. и 

транс

фер на 

знания 

7 8 6 8 6 6 7 5 7 6 66 18 

 Инф. 

техн. и 

експл. 

знания 

2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 18 5 

Кап 

отн

ш. 

Кл. 

отн. 

6 6 7 6 8 4 8 6 6 7 64 18 

 Отн. с 

инвест 

1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 14 4 

Мк  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 360 100 

 
Фиг. 3. Обобщени резултати от изследването 

 

При оценката на потребителната стойност на интелектуалния капитал на 

предприятието изследователския екип подрежда елементите на този капитал 

според влиянието им върху стопанските резултати на предприятието. Най- 

висок ранг се присвоява на фактора, който има най-голямо влияние за бизнес 

успеха. Основният въпрос е: “Колко важен е този фактор за постигате на 

стратегическите цели“?  
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В колоната „Претеглен резултат“ е представена присвоената оцента с 

тегловна стойност на силата на влияние на съответния елемент. „Мотивацията 

на персонала“ следвана от „вътрешно сътрудничество и трансфер на знания“, 

съвместно с „клиентски онтношения“ са елементите на интелетуалния 

капитал, които детерминират неговата потребителна стойност за 

предприятието „Алфа“ ООД. По-нататък решението е на ръководството за 

включването им  в съществуващата стратегия или за осъвършенствуването й. 

 

3. Заключение 

В този доклад предложихме основни  резултати от изследване на теорията 

и практиките за оценка на интелектуалния капитал. Идентифицирахме 

състоянието на проблема у нас. Научният принос се свежда до прилагането на 

известния метод Impact анализ за изследване на нов проблем – определяне на 

потребителната стойност на интеректуалния капитал в предприятието. 

Научно-приложния принос е идинтифициране на елементите на 

интелектулниа капитал, които през призмата на потребителната му стойност, 

окзват най-голяма влияние върху бизнес успеха на предприятие с 

консултатнтски предмет на дейност.  
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Abstract. The object of the paper is to present  the paradigm of Big Data and to define its 

basic characteristics. Big data is data-driven method for extracting similar patterns from the 

data sets, analyzing and using them for further development in different society areas. Big 

data is increasingly seen as an essential element of a well-functioning economy. That is why 

it is of significant importance to reveal its application in business and study different 

opportunities for business development that big data suggests. The paper presents developed 

business models typology, which concerns different type of business operators that deals with 

big data. 

Keywords: Characteristics of Big data; Business; Sources of Big Data. 

 

1. Навлизане и развитие на технологиите големи данни (Big Data) в 

обществото 

При голямото нарастване на глобалната информация в различните сфери 

на обществото все по-често започва да се среща терминът големи данни  (Big 

Data). Свързани технологии, бързото разрастване на облачните изчисления и 

Internet of Things (IoT) допълнително допринасят и стимулират интензивното 

нарастване на количествата натрупвани данни. Понятието големи данни 

главно се използва за огромни набори (множества) данни, които започват да 

придобиват все по-голямо значение за икономическото развитие на страните. 

Именно поради тази причина индустрията проявява голям интерес към техния 

и много правителствени агенции анонсират стратегии за стимулиране на 

изследванията. Изхождайки от тази тенденция, между Европейската комисия 

(ЕК) и европейският сектор за генериране, съхранение и разпространение на 

данни, се договаря инвестирането на 2.5 млрд. евро в публично-частно 

партньорство, чиято цел е укрепване на сектора и извеждане на Европа на 

предни позиции в света, в надпреварата по отношение на данните. Това 

решение се обосновава от все по-големите очаквания свързани с 

възможностите, които големите данни предлагат. Ефективното им управление 

може да доведе до положителни ефекти в различни направления, като по-

основни могат да бъдат посочени следните: контрол върху близо 30 % от 

световния пазар на данни от страна на европейските доставчици, разкриване 
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на повече от 100 000 нови работни места в Европа до 2020, също както и 

понижаване с 10 % на потреблението на енергия, по-добро здравеопазване и 

по-висока производителност на машините в промишлеността. Сред областите, 

традиционно свързани с генерирането на големи масиви данни, са 

метеорологията, геномиката, сложните физични симулации, както и 

научноизследователската дейност в областта на биологията и околната среда.  

През последните години започват да се наблюдават все повече проблеми с 

обработката на големи обеми данни и в различни сектори на индустрията. Това 

се случва по едно и също време с дигитализирането на технологиите в 

индустриалната автоматизация и реализирането на концепции за свързано 

производство като Industrial Internet of Things, Connected Enterprise (свързани 

предприятия), Smart Factory (интелигентни фабрики) и Industry 4.0. 

Именно тези промени водят до значително нарастване и в обема научна 

литература, където се третира използването на понятието големи данни и по-

конкретно неговото значение в контекста на бизнеса. Това се дължи на факта, 

че то се превръща в основен елемент на добре функциониращата икономика. 

Все по-често, както литература, така и в резултати от практически изследвания 

се посочва нарастващото използване на масивите от големите данни в 

различни сектори на икономиката и техният потенциал да дадат тласък на 

продуктивността, ефективността и икономическия растеж [2, 3, 5, 6]. 

 

2. Същност на големите данни  

Редица опити на учени и лидери в различни индустрии да създадат единна 

концепция за същността на големите данни и оттам да изведат възможностите, 

които тя предоставя пред бизнеса, са били затруднявани от възможността да 

бъде точно дефинирано понятието. Това донякъде се определя и от 

обстоятелството, че в съвременното информационно общество вече се говори 

само за големи масиви от данни натрупани по различни начини и никой, който 

се занимава с обработване на данни, няма предвид малки количества от тях. 

Така че, да се дефинира същността на големите данни, чрез използването на 

основната им характеристика - големия обем, не е достатъчно. Въпреки това в 

различни разработки се среща твърдението, че в сравнение с традиционните 

набори данни, обикновено те обхващат големи масиви от неструктурирани 

данни, които изискват анализ в реално време. Друг съществен момент е, че те 

осигуряват възможности за откриване на нови знания, както и възможност за 

вникване в дълбочина на скритите „стойности“, в резултат на което възникват 

и редица въпроси като: как да бъдат организирани и управлявани ефективно 

такива широко мащабни данни [1]. Според други автори опитите да бъде 

дефинирано понятието могат да бъдат обобщение в два подхода, а именно 

абсолютен и относителен подход [5].  

При абсолютния подход дефинициите залагат един набор от критерии, 

които всяко събиране и анализиране на информация трябва да удовлетворя, за 
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да бъде определена тази информация като големи данни. Този подход се 

използва и в проучвания на консултантската компания Gartner и IBM. 

Всъщност, понятието големи данни е дефинирано още през 2001г. Doug Laney, 

анализатор на META (понастоящем Gartner) определят новите 

предизвикателства и възможности с модела 3V, т.e., Volume (количество), 

Velocity (скорост на натрупване), и Variety (разнообразие). Gartner и много 

други компании, вкл. IBM и други изследователски отдели на Microsoft все 

още използват този “3Vs” модел за описване на големите данни. През 2011г., 

в доклад на IDC (IDC е един от най- влиятелните лидери в областта на големи 

данни и съответните изследователски области) се твърди, че са налице “ново 

поколение технологии и архитектури, предназначени да извличат стойност от 

много големи масиви разнообразни данни, посредством високоскоростно 

събиране, откриване и/или анализ.” При това определение, характеристиките 

могат да бъдат обобщени като 4-те V, т.e., Volume (големи обеми), Variety 

(различни модалности), Velocity (бързо генериране), и Value (огромна 

стойност, но с много ниска плътност). Това определение показва най-

критичния проблем при големите данни, а именно как да се открива стойност 

от широкомащабни данни, различни типове и бързо генерирани. 

Съвременният и по-прецизен модел на  е 5V модела. Той обхваща освен 

характеристиките на модела 4V и допълнително свойство като Veracity 

(достоверност). Именно този подход за дефиниране на големите данни е добре 

известен в бизнес средите и широко се използва един или няколко от тези 

показателя, за да се опише начина, по който те ги използват.  

При абсолютния подход съществуват редица недоизяснени проблеми. 

Въпреки, че има консенсус по отношение на това, че големите данни често 

пъти включва големи обеми от високо скоростна информация, остава 

недоизяснено какъв трябва да бъде минималния обем и скорост за да бъде 

определено като големи данни. В още по-голяма степен това се отнася за 

характеристиките достоверност и разнообразие, тъй като те не са количествено 

измерими. Също така не се дава отговор на въпроса как данни, които частично 

удовлетворяват тези изисквания, да бъдат категоризирани. Като например 

трябва ли голям обем данни, които се характеризират с малка скорост, 

достоверност или разнообразност да бъдат възприемани като големи данни 

или обратното – ако има информация, която е с голяма достоверност, но в 

малък обем. Третият съществен проблем на абсолютния подход за определяне 

на големи обеми информация като големи масиви от данни е това, че в него не 

се взима предвид твърде динамичния характер на технологичната среда, в 

условията, на която се използват. В изследване на IBM за 2012 на компании в 

сферата на IT и други дейности, където се използват големи данни, описанието 

им по отношение на обема е между един терабайт и един петабайт, който е в 

пъти по-голям от обемите на данни само преди няколко години. Това 

подсказва, че при дефинирането им трябва да се използват не абсолютни 
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параметри, а по-скоро такива, които да съответстват на технологичните и 

аналитични възможности към момента. От това се налага извода, че дали 

определени обеми от данни могат да бъдат дефинирани като големи данни, 

трябва да се определя от съществуващите възможности за тяхното използване. 

Изследователската компания Forrester предлага следната дефиниция: 

“Големите данни обединяват техники и технологии, които извличат смисъл от 

данните на екстремалната граница на практичността”. 

В редица практически изследвания по отношение на същността на 

големите данни се срещат определения като: „следващото голямо нещо в 

иновациите“, „четвъртата парадигма в науката“, „следващата стъпка в 

иновациите, конкуренцията и производителността“, „следващата революция в 

мениджмънта“, „Big Data е революция в науката и технологиите“ и т.н. 

Общото между тези аргументи е разбирането за огромните възможности на 

големите данни да променят бизнес средата и по-конкретно 

конкурентоспособността на компаниите. Това се постига чрез трансформация 

на процесите, която води до промяна на корпоративната екосистема и 

иновациите, допринася за прибавянето на стойност, като в същото време 

поставя и редица предизвикателства [7]. Стъпвайки на това разбиране може да 

се приеме като една по-обща дефиниция, че понятието “големи данни” 

предполага работа с информация с огромен обем и разнообразен състав, която 

се обновява често и се намира в различни източници, като целта е създаване 

на нови продукти и повишаване на ефективността и конкурентоспособността.  

 

3. Големите данни като средство за повишаване на ефективността на 

бизнеса 

Ежедневно, при използването на смартфони, датчици, интелигентни 

системи и други свързани с Мрежата устройства, се генерират огромен обем 

от данни, които се добавят към информациите, получени от традиционни 

източници. Този масив от информация може да се превърне в безценна 

възможност за бизнеса, но изследване, проведено от InsightExpress, показва, че 

компаниите все още трудно извличат ползи от постъпилата информация. Тези 

данни трябва да бъдат обработвани в реално време, като потребителите 

очакват реакция в рамките на 60 секунди. Основният проблем обаче е, че не 

всички данни са структурирани, така че да се класифицират бързо и лесно. 

Голяма част от информацията е неструктурирана, а друга част е 

„полуструктурирана”. От тези проучвания става ясно, че повечето бизнес 

организации събират, записват и анализират данни. Въпреки това много от тях 

се сблъскват с редица административни и технологични проблеми. Например 

60 % от анкетираните считат, че Big Data решенията могат да усъвършенстват 

процесите по вземане на решения и да повишат конкурентоспособността, 

докато 28% от тях твърдят, че вече са получили реални стратегически 

преимущества от съхранената информация. Според анкетирани ръководители 
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на бизнес организации в ИТ сектора са налице причини, възпрепятстващи 

внедряването на големи данни решения. Като съществена причина е посочена 

информационната безопасност. Освен това голяма част от тях са ограничени в 

бюджета и изпитва недостиг на специалисти. Повече от половината ИТ 

ръководители се надяват, че големи данни проекти ще помогнат да се увеличат 

ИТ бюджетите в техните организации, също както предвиждат повишаване на 

нуждите от технологии, персонал и професионални навици. Според бизнес 

анализаторите, големите данни откриват пред ИТ отделите нови възможности 

за натрупване на ползи и формиране на тесни отношения с бизнес 

подразделенията. Това променя мястото, което досега са заемали ИТ отделите, 

като ги прави  стратегически партньор на бизнес подразделенията. Според 

мнението на 73% от анкетираните, именно ИТ отделите ще станат основната 

движеща сила в Big Data стратегията. Участието на другите отдели също е от 

съществено значение за реализацията на тези проекти. Преди всичко това са 

финансовите, развойните и оперативните отдели, както и отделите за 

маркетинг и продажби. При едно от последните проучвания на Forrester е 

установено, че 7% от ИТ мениджърите и 9% от бизнес лидерите смятат, че 

имат реална възвращаемост на инвестициите от големите масиви данни. Това 

означава, че повечето бизнес организации могат да използват масивите от 

данни, които са потенциално достъпни за тях, за да генерират идеи.  

 

4. Големи данни и бизнес модели 

Голяма част от бизнес организациите, при ежедневното осъществяване на 

дейността си, генерират и съхраняват данни. В зависимост от същността и 

начина на използване на тези данни, те мога да бъдат разделени в три групи. 

Първата група са такива организации, които, осъществявайки дейността си, 

сами са генерирали информация за техните потребители/клиенти. Това е т.нар 

First Party Data (FPD). Този тип информация е от голямо значение за бизнеса, 

тъй като е събрана от целевата група на съответната организация и поради тази 

причина може да се използва при планиране на маркетингови кампании, тъй 

като тя предлага информация относно специфичните особености и 

потребности на вече съществуващите потребители. Тя е ключов компонент 

при таргетиране на потребителите на сайтове, Фейсбук,  CRM. Използвайки 

тази информация, може да се прогнозира каква част от потребителите ще се 

възползват в последствие от продуктите или услугите на организацията, тъй 

като вече има налична информация за техни предишни покупки и интерес към 

определени продукти. Тази стратегия например е основен компонент от 

огромния успех на Амазон. Техните препоръки, отправени лично към 

определени потребители, са пример  за ефективно използване на FPD. Колкото 

по динамична и персонализирана е рекламата, толкова са по-големи 

шансовете. 
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FPD винаги е много полезна и ценна, но е възможно с развитието на 

бизнеса да се окаже, че има необходимост да бъде достигната аудитория, до 

която организацията, осъществявайки обичайната си дейност, не може да 

достигне.  Именно тогава се налага да се използват данни генерирани от други 

организации, чиято аудитория е различна. По своята същност Second и Third 

Pary Data (SPD, TPD) са данни, които някой друг е генерирал. За да бъде 

използвана такава информация, е необходимо сътрудничество между 

организациите и взаимно доверие. Необходимо е да има съгласие да бъдат 

споделени данните, което обикновено е двустранен процес. Тази информация 

също играе голяма роля в увеличаването на аудиторията и таргетирането. 

Възможностите са неограничени, но е необходимо непрекъснато да се търсят 

различни варианти и да се поддържат взаимноизгодни партньорства. 

TPD се предоставя от компании, които я продават. Те са известни като 

DMPs или Data Aggregator’s. Такива например са BlueKai, Peer39, eXelate. Тези 

компании изкупуват големи обеми от данни, които в последствие продават. 

Основното предимство на този тип данни е огромният обем, до който се 

получава достъп. Недостатък обаче е, че тези данни също са достъпни за 

конкурентите и така не може да се разчита на конкурентно предимство. 

Изхождайки от специфичните особености на големите данни, използвани за 

целите на бизнеса, са откроени три типа бизнес модели. Или с други думи 

организациите, опериращи с данни, биват: такива, които ги използват, такива, 

които ги доставят и такива, които създават условия за тяхното генериране и  

използване. Тези три типа са взаимно зависими и, за да бъде добре 

функционираща една икономика, е необходимо да се полагат усилилия за 

съвместното им развитие [5]. Необходимостта от големи данни за първия тип 

организации, които се явяват нейни потребители, е като входящ ресурс, 

подпомагащ вземането на ефективни бизнес решения или база за предоставяне 

на различни услуги. Тези компании отговарят на въпроса как информацията  

може да бъде използвана, за да създаде стойност за бизнеса.  

Другата група организации, които образуват друг бизнес модел, са 

компаниите, които доставят данните. Това са такива организации, които от 

една страна генерират данни със съществен обем и в последствие ги 

предоставят за използване, обикновено срещу заплащане. Те също могат да 

играят и посредническа роля, като осигуряват достъп до съвкупност от данни, 

отнасящи се например за потребители, неопределени групи продукти, 

генерирани от други организации при ежедневното осъществяване на 

дейността им. На тези компании не се налага да се специализират в събирането 

и анализа на данни. Редица организации разбират, че са генерирали данни с 

голяма стойност за други участници в бизнеса, когато някоя организация от 

типа  Data Aggregator предостави за използване тези данни. Също както при 

повечето информационни стоки, постоянните разходи за производството на 

данни обикновено са силно зависими от променливите разходи за 
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дистрибуция, където има голям потенциал за повишаване на ефективността от 

повторното използване на данните.  

Третият тип организации, имащи отношение към използването на големи 

данни в бизнеса, са такива, чиито дейности са насочени да подпомагат 

организациите, доставящи и използващи данни, на които им липсва 

инфраструктура или опит. Тези компании предлагат различни услуги, 

включващи съвети как да се събират данни, осигуряват необходимата 

инфраструктура или aутсорсинг на услугите за анализ на данните. Именно тези 

организации играят съществена роля към настоящия момент, когато много 

бизнеси реорганизират дейността си, така че информационно-

комуникационните технологии да заемат главно място, но все още нямат 

знанието и капацитета да го направят самостоятелно.  

 

5. Заключение 

От горе изложеното става ясно, че съществуват редица причини, 

обосноваващи инвестирането в големи данни. Те могат да бъдат търсени в 

редица направления – от намаляване на рисковете до повишаване качеството 

на продуктите и услугите. Като по-съществени могат да бъдат посочени 

следните: по-бързото и обосновано вземане на решения и задълбоченото 

изучаване на клиентите. От друга страна тези характеристики са типични и за 

традиционните възможности на BI. Реалното бизнес преимущество, което 

дават големите данни, е именно скоростта на получаване на отговор на 

възникналите въпроси. Използвайки техните средства за анализ, 

организациите получават отговор за секунди и за минути, а не за часове и дни, 

и това коренно променя техните бизнес процеси.  
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Abstract. The purpose of this study is to identify the relevance of the problem of adaptation 

of small and medium-sized businesses (SME) in Latvia to the rapid development of 

technology. The authors raise fears that in the modern era of technology development there 

can be a big gap in the innovation of business models of SMEs in comparison with large 

enterprises that have the resources necessary for innovation. As a result, SMEs will be under 

rough conditions to develop their consumer segment, while maintaining the competitiveness 

of the enterprise. A question is raised about the need to create accessible tools for digital 

transformation of business models for small and medium-sized businesses. Methods used for 

this study: 1) analysis of scientific and business literature, research conducted by world and 

local organizations, 2) interviews, and 3) generalization of the research experience of authors. 

The paper has been elaborated within the project 5.2.2 “The Development of Innovation and 

Entrepreneurship in Latvia in Compliance with the Smart Specialization Strategy” of the 

National Research Programme 5.2 “Economic Transformation, Smart Growth, Governance 

and Legal Framework for the State and Society for Sustainable Development – A New 

Approach to the Creation of a Sustainable Learning Community (EKOSOC-LV)”. 

Keywords: business model, value proposition, value creation, value capture, digital 

transformation, business model innovation. 

 
1. Введение 

Разработка прогрессивных бизнес-моделей, инновация бизнес-моделей и 

цифровая трансформация бизнес-моделей является одной из актуальных тем 

современного бизнеса.  По прогнозам «International Data Corporation» [1] к 

концу 2019 года 67% IТ технологий будут поддерживаться «облачными» 

решениями, к 2020 году производительность всех предприятий будет 

определяться новым набором контрольных показателей, основанных на 

цифровой трансформации, что потребует более высокой производительности 

бизнеса (повышение на 20-100%). 

Целью данного исследования является выявление актуальности 

проблемы адаптации малого и среднего бизнеса в Латвии к тенденции 

стремительного развития технологий. В эпоху, когда большие массивы 

данных и их анализ, облачные решения, мобильность и социальные 

mailto:ludmila.kasperovica@gmail.com
mailto:2natalja.lace@rtu.lv
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технологии (Big Data & Analytics, Cloud, Mobile, and Social) активно 

внедряются в бизнес, возникает вопрос, достаточно ли ресурсов имеется в 

наличии у предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы следовать 

современным тенденциям технологических решений. 

Методы, использованные для данного исследования, — это 1) анализ: 

научной и деловой литературы, исследований, проведенный мировыми и 

локальными организациями, 2) интервью, а также 3) обобщение опыта и 

исследований авторов. 

 

2. Теоретическое обоснование 

В последние годы концепция бизнес-модели стала предметом растущего 

числа академических и практических исследований [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 и другие авторы]. Ученые из разных областей исследований признали 

роль новых бизнес-моделей в продвижении конкурентных преимуществ 

предпринимательства [6]. Основными направлениями исследований 

являются: (1) электронный бизнес и использование информационных 

технологий в организациях; (2) стратегические вопросы, такие как создание 

стоимости, конкурентные преимущества и производительность предприятия, 

и (3) управление инновациями и технологиями [14]. 

Ученые подтверждают, что бизнес-модель может быть источником 

конкурентного преимущества [5]. В настоящее время нет общепринятого 

определения термина «бизнес-модель» [4, 9, 13, 15, и другие]. Томас Клаусс 

[6], обобщая определения термина, опубликованные в разных научных 

работах,  рассматривает бизнес-модель как шаблон или форму, на основании 

которой, предприятия управляют и развивают свой бизнес системно и 

целостно. Учеными предлагаются различные структуры бизнес-модели. 

Встречается бизнес-модель, включающая пять измерений (аспектов): клиенты, 

ценностное предложение, цепочка формирования ценностного предложения, 

партнеры и финансовый аспект [16].  Другие авторы выделяют четыре 

измерения бизнес-модели: клиенты, ценностное предложение, цепочка 

создания стоимости, механизм извлечения прибыли [17]. Некоторая часть 

ученых считает, что бизнес-модель объединяет три основных бизнес-

измерения: ценностное предложение, цепочка создания ценностного 

предложения и формирование дохода предприятия [6]. Ценностное 

предложение содержит комплексное решение мероприятий по 

удовлетворению потребности клиентов и способы их предоставления. 

Цепочка создания ценностного предложения указывает, как и посредством 

каких инструментов/технологий предприятия создают ценностное 

предложение. Формирование дохода предприятия определяет то, как 

предложения ценности преобразуются в доходы предприятия и повышают его 

стоимость [6]. 
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В настоящее время достигнуто единогласие в отношении того, что 

инновации бизнес-модели являются ключевыми для повышения 

производительности предприятия [7]. Инновации в бизнес-модели - это 

больше, чем инновации отдельных продуктов, услуг или технологические 

решений. Инновации происходят, когда преобразуются все измерения бизнес-

модели и ценностное предложение клиентам доставляется по-новому [8]. 

Одним из важнейших современных источников инноваций бизнес-

модели является цифровая трансформация. Основные задачи цифровой 

трансформации – это переосмысление старых моделей на основе обработки и 

анализа данных в контексте всевозможных процессов деятельности 

предприятия. Концепция цифровой трансформации обсуждалась на 

протяжении многих лет и до сих пор остаётся спорной.  Актуальные проблемы 

требующие решения - это как преобразовать бизнес-модели путем цифровой 

трансформации и какие инструменты следует использовать [16]. 

В Национальном плане развития Латвии на 2014-2020 годы Латвия 

признана страной, чья бизнес-среда в основном состоит из микро-, малых и 

средних предприятий, которые не обладают достаточными возможностями 

для инвестиций в исследования и разработки [12]. 

Основываясь на данных, собранных Firmas.lv и опубликованных в 

«Ежегодном отчете о бизнесе Латвии», в 2016 году было представлено 124 

тысячи годовых отчетов предприятий, общий оборот которых составил 52,9 

млрд. евро. Исключив предприятия с годовым оборотом менее 145 000 евро, 

остаток составил 21 585 предприятий (17,4% от общего количества), которые 

оборачивают 51,5 млрд. евро в год (составляет 97,40% от общего оборота). На 

данных предприятиях трудоустроено 526 тысяч человек. Количество малых и 

средних предприятий в Латвии составляет 96% от общего числа предприятий 

Латвии, которые обеспечивают рабочие места до 61% от общего количества 

занятых лиц в Латвии. Однако, на основании данных, 27% микро- и малых 

предприятий работают с убытками. Как показывают исследования, бизнес, 

основанный на инновационных бизнес-моделях, имеет более высокий оборот 

и рентабельность по сравнению с конкурентами той же отрасли и региона.  

Поэтому проблема инновации и цифровой трансформации бизнес-моделей 

малого и среднего бизнеса имеет большое значение для экономического роста 

и устойчивого развития Латвии. 

 

3. Основная часть 

Обобщая информацию, полученную из анализируемых источников, 

авторы придерживаются следующей трактовки определения бизнес-модели 

(БМ). БМ - это система структурных, операционных и финансовых 

механизмов, с помощью которых компания, посредством выбранной 

стратегии, реализует бизнес идею, с целью получения прибыли и 

повышения её (компании) стоимости.   БМ объединяет три главных аспекта: 
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ценностное предложение, цепочка создания ценности и финансовый аспект 

(механизм извлечения прибыли и формирование ценности предприятия). При 

организации предпринимательской деятельности необходимо учитывать все 

вышеуказанные составляющие. В частности, на 1 рисунке приведена схема 

основных измерений (аспектов) БМ при организации предпринимательской 

деятельности (рис. 1) 

 

Бизнес идея

Ценностное предложение:

Кому и что мы предлагаем

Цепочка создания ценности (стоимости):

Как мы формируем наше ценностное предложение

Финансовый аспект:

Почему данная бизнес-модель является жизнеспособной с 

коммерческой точки зрения
 

 
Рис. 1. Схема основных измерений (аспектов) бизнес-модели при организации 

предпринимательской деятельности (интерпретация авторов) 

 
Работа БМ осуществляется путем реализации бизнес процессов в 

логической связи элементов бизнес-модели, как предложено в таблице 1. 

На основе анализа научной литературы можно предположить, что 

инновации существующих бизнес-моделей способствуют повышению 

жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия и, цифровая 

трансформация бизнес-модели признана в качестве инструмента инновации. 

Если исторически в управлении бизнеса мы оперировали в рамках 

эффективной организации отдельных бизнес процессов, продуктов или 

технологий, то в современной бизнес среде область инноваций 

распространяются до уровня всех измерений (аспектов) бизнес-модели. В 

эпоху цифровой трансформации, решения принимаются на основании анализа 

информации и полученных данных. В результате пересматриваются, 

замещаются на новые или исключаются определенные бизнес процессы 

основанные, на старых принципах; процессы которые осуществляли 

работники, выполняют IТ системы. Цифровая трансформация меняет подход 
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к организации бизнеса, управление бизнесом осуществляется не через призму 

бизнес процессов, а через призму анализа данных [16]. Решения, принимаемые 

упомянутым образом, влияют на все составляющие БМ в рамках которой 

затрагиваются такие критерии как время, деньги и качественный результат. 

Существенным показателем становится темп, как быстро предприятие 

способно реагировать на спрос рынка. 

 
Таблица 1. Главные элементы измерений (аспектов) БМ  

в их логической взаимосвязи (интерпретация авторов) 

Измерения 

(аспекты) БМ 

Элементы БМ Реализация БМ 

Ценностное 

предложение 
Кто является нашими 

клиентами: потребительский 

сегмент, каналы сбыта, 

коммуникация продаж [16] 

Что мы предлагаем нашим 

клиентам: Продукты, услуги, 

сервис. Как мы удовлетворяем 

потребности клиентов [16], 

Формирование ценовой политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес процессы и 

технологические 

процессы, как 

логическое 

взаимодействие 

взаимозависимых 

элементов БМ 

 

Цепочка 

создания 

ценности 

(стоимости)  

Как – мы формируем наши 

продукты: ресурсы и средства[17], 

знания [16], партнеры, пути 

формирования партнерских 

взаимоотношений. 

Финансовый 

аспект 
Почему данная БМ является 

эффективной и жизнеспособной с 

коммерческой точки зрения и 

каким образом формируется 

ценность компании: 

- Структура затрат и механизм 

формирования дохода [17]: оборот, 

прямые затраты, оперативные 

затраты, затраты по персоналу. 

- Анализ показателей деятельности, 

фактическое исполнение 

прогнозируемого бюджета, как 

инструмент контроля финансового 

состояния компании. 

 
Неотъемлемой частью цифровой трансформации, являются 

автоматические системы управления бизнесом. Если когда то предприятие 
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обходилось бухгалтерской программой, где отражались исторические факты 

сделанные на основании бухгалтерских документов и в отдельных случаях, 

дополнительно для планирования производственных ресурсов применялись 

MRP системы  (manufacturing resource planning - планирование 

производственных ресурсов), то в наши дни бизнес среда диктует новые 

условия и для управления бизнесом применяются ERP системы (Enterprise 

Resource Planning  - планирование ресурсов предприятия). Основным 

назначением ERP систем является автоматизация процессов планирования, 

учета и управления по основным направлениям деятельности 

предприятия [18]. Система объединяет все функции предприятия и работает с 

общими базами данных, получая информацию напрямую из той точки, из 

которой она поступает и дает возможность проанализировать их в реальном 

времени [19].  ERP-систему можно рассматривать как интегрированную 

совокупность следующих основных подсистем: управление финансами, 

материальными потоками, производством, проектами, сервисным 

обслуживанием, качеством, персоналом [18]. 

Как следующая ступень развития автоматизации управления бизнесом в 

доступных публикациях последних лет упоминается iERP (intelligent ERP) 

система, которая объединяет инструменты регистрации трансакций и анализ 

данных, прогнозируя и управляя ресурсами и бизнес процессами в результате 

последовательных действий: сбора данных для прогнозирования, 

отслеживание, изучение, маршрутизация, анализ, прогнозирование, отчет и 

управление этими ресурсами и бизнес-процессами [20]. 

По результатам проведенных исследований «Panorama's 2018 ERP 

Report» [21], мировыми лидерами производства и распространения ERP 

систем названы: Oracle, SAP, Microsoft (AX, NV), Sage, Epicor, Infor. 

Распределение рынка можно видеть на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Доля рынка поставщиков ERP систем [21] 
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В указанном исследовании, так же упоминается, что 84% респондентов 

фактически тратят до 2% от годового оборота на поддержку ERP систем, при 

этом, как показывают данные, предприятия малого бизнеса находятся на 

высшем уровне этого диапазона. 

Проведя сравнительный анализ компаний-разработчиков систем на 

рынке Латвии по критериям стоимости, функциональности, можно заключить, 

что выбор компании-разработчика происходит исходя из целей и 

возможностей организации-заказчика. Условно разработчиков и поставщиков 

систем на рынке Латвии можно разделить на 2 группы по ценовым категориям. 

Стоимость программного обеспечения (цены указаны без учета внедрения и 

обслуживания) свыше 10 000 EUR в год и ниже 2 000 EUR в год.  

Сравнительный анализ ведущих компаний представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сравнительный анализ ведущих компаний разработчиков ERP систем, 

представленных на рынке Латвии (авторы) 

 
 

Название системы Страна производитель

Цена 

лицензии, 

euro

Годовая плата за 

обновление версий,  (без 

дополнительных 

интеграций и 

обслуживания), euro

Арендная плата, как 

альтернативное решение разовой 

покупки лицензии , цена 

определяется в зависимости от 

количества пользователей, euro в 

месяц

SAP Германия

Microsoft Dynamics NAV

Америка 

(первоначально 

совместный продукт 

Дания-Америка)

Microsoft Dynamics AX

Америка 

(первоначально 

совместный продукт 

Дания-Норвегия)

1C Россия ERP

HORIZON Латвия

Tilde Jumis Латвия

FinaWin Латвия

Ankravs Латвия

Ozols Латвия

Dais Латвия

Zalktis Латвия 120 до 50

свыше 

10000
свыше 2500

начиная с 80 за одного 

пользователя. Свыше 800 в месяц 

за 10 пользователей

iERP

от 400 до 

1000
до 500 до 100

бухгалтерские 

программы



536 

 

По результатам опроса участников конференции «Актуальные 

проблемы учета и управления финансов» организованной журналом 

«Баланс» (2016) [22], самые популярные программы, которыми 

пользуются предприятия – это программы местных Латвийских 

разработчиков: HORIZON финансовая система и Tilde Jumis бухгалтерская 

система, которыми пользуются соответственно 35% и 22,9% опрошенных. В 

меньшинстве были представлены системы разработчиков SAP, MS Navision, 

MS Axapta, 1C системы. На основании данных опроса на 3 рисунке 

предоставлена доля систем, представленных на рынке Латвии. 

 

 
 

Рис. 3. Доля пользователей ERP и бухгалтерских систем, представленных на рынке 

Латвии [22] 

 

Чтобы определить степень и полноту использования технологий в малом 

и среднем бизнесе, Людмила Касперовича в качестве эксперимента, на одном 

из своих семинаров «Практика управления дебиторской задолженностью» 

который проходил в Риге в апреле 2018 г., провела анкетирование участников 

семинара.  Для примера был взят небольшой процесс одного из элементов 

бизнес-модели – кредитная политика предприятия. Целью анкетирования 

было выяснить на каком уровне разработана кредитная политика предприятия 

и уровень её автоматизации. Опрошены были 20 респондентов, 

представителей компаний с годовым оборотом от 0,5 млн. EUR до 3 млн. EUR 

и количеством клиентов 5 000 и больше.  Результаты анкетирования показали, 

что элементы кредитной политики по 100% шкале оценки внедрены на 
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предприятии на 65,20%, в то время как их автоматизация осуществлена только 

на 37,50%, детали анкетирования приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3. Результаты анкетирования респондентов о степени внедрения и 

автоматизации кредитной политики предприятия 

Мероприятия кредитной политики Процесс внедрен 

и работает на 

предприятии 

Процесс 

автоматизирован 

 

1. Определены принципы 

кредитования клиентов и контроль 

за соблюдением этих принципов. 

77.50 41.25 

2. Разработаны и введены 

стандарты оценки клиентов, чтоб 

индивидуально установить условия 

кредитования 

66.25 30.00 

3. Разработана и введена политика 

скидок и наценок 

51.25 25.00 

4. Разработаны и реализованы 

принципы взыскания долгов. 

67.50 32.50 

5. Определены главные показатели 

контроля дебиторской 

задолженности, формируются 

соответствующие отчеты и 

доступна статистика за 

предыдущие периоды. 

63.75 33.75 

6. Планируется и контролируется 

денежный поток. 

72.50 37.50 

7. Сотрудничество структурных 

подразделений в управлении 

дебиторской задолженностью 

76.25 41.25 

8. Кредитная политика разработана 

и документирована. 

42.50 58.75 

Средний показатель реализации 

кредитной политики на 

предприятии и автоматизация 

связанных процессов 

64.69 37.50 

 
Обобщив информацию, авторы предполагают, что предприятия малого и 

среднего бизнеса как главный приоритет выделяют обеспечение 

бухгалтерского учета, а полномерное, эффективное и автоматизированное 

управление финансами компанией оставляют на втором плане. 
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4. Выводы и предложения 

1. Затронута проблема и выраженно опасение, что в современном мире 

развития технологий может образоваться большой разрыв в инновациях 

бизнес-моделей между предприятиями малого и среднего бизнеса в 

сопоставлении с крупными предприятиями, владеющими необходимыми для 

инноваций ресурсами. Как следствие предприятиям малого и среднего бизнеса 

будет тяжелее развивать созданный потребительский сегмент при этом 

удерживая конкурентоспособность предприятия.  

2. Поставлен вопрос о необходимости создания доступных инструментов 

цифровой трансформации бизнес-моделей предприятиям малого и среднего 

бизнеса: есть ли необходимость внедрять новые, всеобъемлющие ERP 

системы с централизованной базой данных или же осуществлять интеграцию 

в момент запроса данных из нескольких источников.  

3. Предлагается разработать системы информации и обучения о доступных на 

рынке инструментах и методику их внедрения. 
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Abstract. The peculiarities of the development of the digital economy in the world as an 

important and objective phenomenon in the evolution of the systems of education, science 

and technology are studied. The role and place on the map of the “digital planet” of Bulgaria 

and Ukraine is considered. The necessity of outstripping development of the country's digital 

industry as an important factor in increasing GDP, improving the quality of life of the 

population was underscored. The influence of politics, legal norms and the level of economic 

development on the formation of the digital industry of the state was noted. Suggestions on 

the key directions of the long-term strategy for the development of digital technologies in the 

state: the need to expand the Internet connection, its active and versatile use, the introduction 

of digital technologies, the activation of public digital services, the role of intellectual 

resources.  

Keywords: concept, digital economy, engineer, information and communication 

technologies, quality of life  

 

1. Introduction 

On the days of the XVI International Scientific Conference “Management and 

Engineering'18” (Sozopol, Bulgaria, June 24-27, 2018), the semiannual period of 

Bulgaria's chairmanship of the Council of the EU ends. In the course of preparing 

this mission in Sofia on 02.10.2017 a conference was held on the theme: “Europe - 

at the head of digital transformation: Bulgaria's chairmanship of the EU Council, 

2018”. The attention of the public was drawn to two topics relevant to the European 

agenda – the digital economy (DE) and the single digital market. 

Within the framework of the rotating chairmanship of the EU Council, the Bulgarian 

side outlined the following priorities: adoption of a cyber security strategy that 

enables “to free” the functioning of a single digital market and improve connectivity 

in all dimensions; development of a single competitive and well-functioning digital 

market; the creation of an economy based on free movement of data; protection of 

personal data and cyber security [1]. 

Both Bulgaria and Ukraine do not belong to the countries that occupy a leading 

position in the digital technologies market [2]. Most likely they act as “catch-up”. 

In a difficult situation in relation to the digital economy was Bulgaria, because the 

country bears “double” responsibility in the EU on the issue under consideration. 

Firstly, for the period of 04.07.2017 – 31.10.2019 on the post of European 

mailto:gerasymchuk.vh@i.ua
mailto:gerasymchuk.vh@i.ua
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Commissioner for Digital Economy and Public Affairs, the Council of the EU 

appointed a representative of Bulgaria Maria Gabriel. It is responsible for the 

successful implementation of the strategy of the single European digital market, 

which was adopted by the collegiums of European Commissioners in May 2015. 

Secondly, the presidency of the Council of the EU during the first half of 2018 also 

imposes a special responsibility on Bulgaria in coordinating the actions of European 

countries to accelerate the pace of implementation of digital technologies (DTs). 

Thirdly, the current situation obliges the government of Bulgaria to set an example 

not only in understanding the importance of the problem of digitalization itself, but 

also in achieving certain results in the use of information and communication 

technologies (ICTs) in the production, distribution, exchange and consumption of 

goods and services in the country. 

It should be noted that the subject of the development and dissemination of digital 

technologies is absolutely natural is the continuation of the constant search of 

domestic and foreign scientists and specialists on the way of scientific and technical 

progress. During the period 2016-2018 at the initiative of K. Schwab, one of the 

debatable topics in Davos was the theme of the 4th Industrial Revolution as a 

continuation of the third, “digital” revolution, centered on electronics, information 

technology that facilitates the automation and robotization of production [3]. 

Like any relatively “new” problem, so the digital economy is in the field of view 

of both politicians, engineers, economists, managers, and many other professionals 

in almost all corners of the world. We do not pretend to make “revolutionary” 

proposals in this field. Among the main goals of this publication are: a) 

generalization of the tendencies of promotion of the digital economy in the 

multipolar world, incl. in Bulgaria and Ukraine; b) identification of opportunities 

and threats that accompany the digitalization process; c) a statement of proposals 

for the development and practical application of an effective mechanism for 

managing the implementation of digital technologies. Formulation and suggestions 

for achieving these goals is based on the existence of a certain experience of the 

author, accumulated during his work as an engineer, manager, politician, economist, 

scientist and teacher. Among the methods used to achieve the goals: scientific 

abstraction, induction and deduction, systematization, historical, analysis and 

synthesis, statistical analysis, program-target management and others. 

 

2. Digital technologies as a continuation of scientific and technological progress  

The development of civilization is accompanied by scientific discoveries, their 

introduction into the practice of management. Among the famous philosophers, 

scientists, inventors and designers are such world-famous names: Philo Byzantine, 

Ktesibius of Alexandria, Archimedes, Geron of Alexandria, Leonardo da Vinci, F. 

Bacon, D. Watt, A. Bell, R. Diesel, B. Pascal, M.V. Lomonosov, N. Tesla, K. Benz, 

A.S. Popov, D.I. Mendeleev, E.O. Paton, S.P. Korolev. 
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It is clear that this list can be replenished with many more names, grouped by 

country, by scientific lines, by industry and by other criteria. These and other 

inventors were engaged, and their followers continue to search for new ideas, 

designing, developing new technologies, new models of equipment, their 

implementation in various spheres of social and economic life of society. 

Another category of researchers deals with somewhat different, in our opinion, 

“near-inventor” problems, which are reflected in discussions related to the following 

concepts or phenomena: “scientific and technological revolution”, “industrial 

revolution”, “technological ways”, “knowledge economy”, “industrialization / post-

industrialization”, “information economy”, “innovative economy”, etc. In recent 

years, the next “hobby” of researchers (with the exception of engineers) has been 

the theme under the slogan “digital economy”. With regard to the evolution of 

science and technology, we will use the works of the famous English scholar and 

politician F. Bacon (1561-1626) [4], [5], [6], and also with some comments on his 

philosophical views J. Smagin [7]. Our approach to the evolution of science and 

technology will be more of an engineering (for basic education) than a 

philosophical, political, social or economic (in terms of the second education) 

character. 

Firstly, it is difficult to agree with contemporaries who see the development of 

science and technology from a revolutionary standpoint, and not from the standpoint 

of evolutionary development. It is known that a number of key inventions of only 

Ancient Greece (water pipe, water mill, water clock, lighthouses, coins, pumps, the 

first models of steam engines, leverage and block systems, thermometer, vending 

machine, etc.) continue to be useful for humans Only in a more perfect, already 

multilaterally patented form. In this connection F. Bacon insightfully emphasizes 

the importance of maintaining continuity in science and “the improvement of 

science should not be expected from the abilities or agility of any individual person, 

but from the consistent activity of many generations succeeding one another” [5, p. 

285]. 

Secondly, in terms of continuity, today's digital technologies, their development, 

distribution and application differ, for example, from their condition in the middle 

of the twentieth century, mainly – the speed of distribution. It is this most important 

characteristic that distinguishes Industry 4.0 from Industry 3.0. Again, let us turn to 

the reflections of F. Bacon, according to which proper continuity in the sciences was 

not due to the lack of necessary conditions for the “instantaneous spread of 

knowledge”. During the time of the English scientist, the development of navigation, 

the development of trade, promoted the development of international cooperation in 

many spheres, in particular, “knowledge and discoveries instantaneously spread and 

scatter throughout the world, for the transmission of knowledge is like a violently 

flared flame ignited by another flame” [5, p. 288]. 

It is appropriate, in our opinion, to quote F. Bacon with regard to the limitlessness 

of human knowledge: “If the invention of the ship was considered remarkable and 
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surprising, since it transports goods and riches from one country to another, it 

connects areas located in completely different places, giving they are able to 

mutually consume the products and other benefits of each of them, how much more 

are the sciences entitled to this, which, like ships, furrowing the ocean of time, 

connect the most distant ages in alliance and cooperation tales and discoveries “[4, 

c. 144]. 

Thirdly, we are largely in agreement with the often categorical position of F. 

Bacon regarding the lack of demand for that science and its results that are far from 

practical application, which have neither social nor economic effect. Especially this 

does not apply to engineering. Such sciences, in F. Bacon's opinion, “remain almost 

immobile in their place and do not receive increments worthy of the human race ... 

The whole sequence and continuity of sciences is the image of the teacher and 

listener, and not the inventor and the one who adds to inventions something 

outstanding. In the mechanical arts, we see the opposite: they, as if perceiving some 

life-giving whiff, grow and improve day by day ... On the contrary, like sculptures, 

they meet with worship and glorification, but do not move forward” [5, c.64]. 

Therefore, digital technology, the digital economy should be considered, first of all, 

from the standpoint of “mechanical arts”. 

Fourth, digital technologies can initially only be dealt with by technicians and 

engineers, with a high class of training. The demand for this category of specialists 

in a developed country has always exceeded, and will exceed, the supply. It is known 

that the competition for ICT specialists is quite high in prestigious technical 

universities (MIT, Caltech, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, etc.). 

In this regard, as F. Bacon emphasizes, a special role was attached to the so-

called “Solomon houses” intended for the transmission and dissemination of 

knowledge. For this reason, the true achievements and benefits of science and art do 

not disappear, on the contrary, they are preserved and transmitted, as F. Bacon notes, 

“in books, teaching, conversations and, mainly, in certain places intended for this – 

in academies, colleges, schools, where science is given a kind of permanent 

residence and, moreover, opportunities and means for its growth and strengthening” 

[7], [4, c.147-148].  

Fifth, acquaintance with the alignment of countries on the map of the “digital 

planet” confirms the truth that advanced countries with a high education, a 

developed science, a powerful industry are, as a rule, in the forefront of the digital 

economy. Almost 200 countries continue to act as outsiders and in the field of digital 

technologies, increasingly moving away from the “golden billion”. 

F. Bacon, drawing a parallel in the level of development of social relations between 

the countries of Western Europe and the “barbarian regions,” comes to the 

conclusion that “there is such a difference between them that, in fairness, we can 

say that"” man is a god for man “because of the difference in their state. And this 

happens not from soil, not from climate, not from physique, but from sciences" [6, 

p. 191-192]. 
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3. On the evolution of digital technologies 

 Attention to digital technologies, to the digital economy, especially intensified 

at the beginning of the third millennium (according to the Gregorian calendar) there 

are objective reasons for this phenomenon. We are going to stress again and again 

the manifestation of the evolutionary path of the development of DH. It's about the 

engineering, not the commercial side of the issue. For a fragmentary presentation of 

the main discoveries and improvements in the field of ICT, CTC over the past more 

than 500 years, we will use the works of the well-known scientist in the field of ICT 

– B.N. Malinovsky [8]. 

The first in the world sketch of the 13-digit decimal unit on the basis of wheels 

with ten teeth belongs to Leonardo da Vinci (1452-1519). In 1623 German scientist 

V. Schickard designed a six-digit decimal calculator. It also consisted of cogwheels 

and was designed to perform addition, subtraction, and also table multiplication and 

division. The first really implemented and well-known mechanical digital 

computing device was “Pascalina”. Its author – the great French scientist B. Pascal 

created a 6-bit (or 8-digit) device on gears, designed to add and subtract decimal 

numbers (1642). In 1673 there appeared the “arithmetic device” G.V. Leibniz. He 

represented a twelve-digit decimal device for performing arithmetic operations, 

including multiplication and division. It should be noted that another merit of W. 

Leibniz is the results of the study of the properties of the binary number system, 

which became later, the main one when creating computers. 

In 1937 J. Atanasov (an American of Bulgarian origin) started developing a 

specialized computer, for the first time in the world using electronic lamps (300 

pcs.). In 1942-1943 in England was created (with the participation of A. Turing) 

VM “Colossus” using 2000 electronic tubes (!). In 1946 the world learned about the 

creation in the US of the computer “ENIAC” (electronic digital integrator and 

computer). It had 18 thousand electron tubes and it performed about 3 thousand 

operations per second. 

Among the first creators of computers in the period 1949-1952 there were 

scientists of England, the Soviet Union and the USA: M. Wilks, EDSAC, 1949; S. 

Lebedev, MESM, 1951; I. Brook, M1, 1952; J. Mauchly and P. Eckert, J. von 

Neumann EDWAC, 1952. These authors created a computer with a program stored 

in memory. The principles of building computers, outlined by these scientists, were 

the completion of the first stage of the development of computer science. 

At the next stage, digital technology made a dash due to the intellectualization 

of the computer. Scientific foundations of digital computers have been 

supplemented with the theory of digital automata, the fundamentals of 

programming, the theory of artificial intelligence, the theory of computer design, 

and computer technologies. It was they who ensured the formation of a new science 

called “Computer Science” in the US and “informatics” in Europe. The term 
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“informatics” denoted the science of receiving, transmitting, storing and processing 

information. In turn, it was divided into theoretical and applied informatics. 

Theoretical computer science included mathematical modeling of information 

processes. Applied covers issues of computer construction and design, networks, 

multimedia, computer technologies of information processes, etc. The main 

scientific base of applied informatics was electronics (microelectronics) and the 

theory of artificial intelligence. Later, the term “informatics” was replaced by the 

definition of “information technology” (IT), which on the one hand refers to the 

development, design and manufacture of computers, peripherals and element bases 

for them, network equipment, algorithmic and system software, and on the other 

hand, their application in systems of various purposes. 

One of the founders of ICT in Ukraine and in the former Soviet Union is V.M. 

Glushkov, the founder of the world-famous Institute of Cybernetics of the National 

Academy of Sciences of Ukraine. It will be appropriate to quote the following 

statement by V.M. Glushkov about the “intellectual” possibilities of ICT: “The 

intellectual and physical power of mankind is determined not only by the sum of 

human muscles and the brain, but by all the material and spiritual values created by 

it. In this sense, no machine and no aggregate of machines, being, after all, a product 

of the collective activity of people, can not be "smarter" than humanity as a whole, 

for in this comparison a machine is placed on one side of the balance, and the whole 

of humanity together with the other created by him technology, including, of course, 

and the machine in question. 

It should also be noted that historically the person will always have the final 

evaluation of intellectual, as well as material values, including those values that are 

created by the machines. So in this sense the machine will never be able to surpass 

the person” [9]. 

 

4. On the state and priorities of the development of the digital economy in 

Bulgaria 

 One of the most important indicators of the economic and social welfare of 

the state is the combined indicator – the ICT Development Index. It was developed 

on the basis of 11 indicators by the International Telecommunication Union 

(International Telecommunication Union). The organization publishes the Index on 

a regular basis, which allows countries to analyze changes in time dynamics. The 11 

indicators that are taken into account relate to access to ICT, the use of ICT, as well 

as the practical knowledge of these technologies by the population. 

The study of 2017 176 countries of the world were covered by the results of 2016. 

TOP-10 includes: Iceland, the Republic of Korea, Switzerland, Denmark, Great 

Britain, Hong Kong (PRC), Netherlands, Norway, Luxembourg and Japan. In this 

ranking of the countries of the world, Bulgaria took the 50th place, behind Hungary 

(48) and Poland (49) and somewhat ahead of Serbia (55), Romania (58), Turkey 

(67) and Macedonia (69) [10]. 
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The report, presented by the European Commission “On the progress of digital 

technologies in the economy and society”, says that Bulgaria is on the penultimate 

place in the EU on the use of digital technologies. Bulgaria is located in the group 

of “weakly-digitized” countries. Worse things with digital technologies in the EU 

are only in Romania. In Bulgaria, such a direction as communication is properly 

developing, and in this indicator the country is at the level of advanced EU countries. 

True, the Internet in Bulgaria does not always exist in rural areas. The country takes 

the last place in the EU on the use of DH in the calculation of public services. Few 

more use online banking or make purchases on the Internet. Most often, the Internet 

is used for social networks [11]. Although Bulgaria ranks 27th in the EU in terms of 

the digital penetration index in the economy, and small and medium businesses are 

almost absent from online trading, the Bulgarian software industry is one of the most 

stable in the country. In 2016 there was an increase of 14%. Growth rates in the 

industry are three times ahead of GDP growth rates, and operating profit has doubled 

in the past five years [12]. 

According to the National Institute of Statistics, in 2017 67.3% of families in the 

country have access to the Internet, and 63.0% have desktop computers, laptops or 

tablets. 66.9% of Bulgarian families have access to broadband Internet, which is 

supplied both by cable and through mobile operators' networks. In the South-West 

and South-Central regions, 70.5% and 70.4% of families are available on the 

Internet, respectively, and in the Southeast and North-West regions – 62.1% and 

57.8%. Against the backdrop of the rapid development of ICT in Bulgaria, 32.7% 

of families still do not have access to the Internet. More than half of this category 

(53.6%) state that they do not have enough knowledge and skills to work with the 

Internet, 48.8% consider that they do not need it, 27.9% of families say that the 

equipment for the Internet too expensive [13]. 

At the conference on digital technologies mentioned in the introduction of the 

conference, Deputy Minister of Economy L. Borisov emphasized that the digital 

economy is growing seven times faster than the real one and increases the level of 

employment in high-tech sectors that bring the highest added value. The Ministry of 

Economics has prepared the Concept of digital transformation of Bulgarian industry, 

whose goal is to promote the sector's adaptation to new realities [1]. 

 

5. The formation of the digital economy in Ukraine 

On the map of the “digital planet” Ukraine occupies one of the last places in 

the first hundred countries of the world (79th out of 176). It is pertinent to note here 

that the first steps in the development of CT are directly connected with Ukraine. In 

the years 1948-1950 under the leadership of S.A. Lebedev developed the first in the 

USSR and continental Europe Small Electronic Counting Machine (MESM). Under 

the guidance of the director of the Institute of Cybernetics of the Academy of 

Sciences of the Ukrainian SSR V.M. Glushkova in 1966 for the first time in the 

USSR, the personal computer “MIR-1” was designed. V.M. Glushkov became the 
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initiator and main ideologist of the development and creation of the State Automated 

System for Accounting and Information Processing (OGAS), designed for 

automated management of the entire economy of the USSR as a whole. V.M. 

Glushkov was an advisor to the UN Secretary-General for Cybernetics (!). 

After many decades, the issues of automation, robotization, digitalization, artificial 

intelligence began to acquire a new sound. Unfortunately, Ukraine has been among 

the world's lagging behind in the development and implementation of digital 

technologies, while in the advanced countries the digital economy is increasingly 

accelerating the various systems of production, distribution, exchange and 

consumption of goods and services. 

01/27/2018 The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Concept for the 

Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020. The 

concept provides for the transition from raw material consumption to natural 

resources, high-tech industries and efficient processes through IT technologies and 

communications. The document states that 35% of the rural population, 53% of 

Ukrainian schools and 99% of medical institutions do not have access to the 

broadband Internet. With the help of public-private partnership projects, broadband 

coverage of over 80% is expected in the coming years. Currently, Ukraine on the 

global digital market acts as an exporter of IT services and brains. By 2021 the 

immediate effect of the complex development of the digital economy should be 5% 

of GDP [14]. 

According to experts [15], the key areas of the long-term development strategy 

of the DH in the state should be: connection to the Internet, its active use, the 

introduction of the DH, the widespread use of public digital services, and the role of 

the human factor. 

With regard to the further connection to the Internet, the following is said: creation 

and implementation of a broadband access plan (SCS), i.e. elimination of the areas 

of digital inequality, ensuring that the quantitative and qualitative indicators of 

services are implemented at the appropriate level; systematizing and accelerating 

the release of bands for mobile LTEs of new generations (LTE); providing access 

to the Internet to vulnerable groups of the population. 

Among the important steps to be taken in the implementation of the strategy are: 

stimulating the development of e-commerce, the field of e-services, etc.; 

development and introduction of modern Internet services in all spheres of social 

life; creation of domestic IT services; ensuring the observance of rights to 

intellectual property objects in order to stimulate the creation of a quality domestic 

media connation. 

The introduction of digital technologies involves: creating favorable conditions 

for the transfer of business entities to electronic interaction systems (electronic 

document management, customer relationship management systems, enterprise 

management systems); state support for modernization of the basic means of 

production on modern digital and energy-efficient; development and 
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implementation of cloud computing technologies in order to virtualizes the main 

business processes of enterprises; active use of technologies Open Data, Big Data 

in order to improve the efficiency of economic activities. 

Expansion of the use of public digital services should be aimed at the introduction 

of modern IT technologies and services in the social sphere of life (education, health 

care, security, environmental protection, housing utilities, transport, etc.) in order to 

increase the efficiency of functioning; digitization (“digitalization”) of the 

interaction of society, state and business in order to prevent corruption, improve the 

quality of public service provision, ensure transparency and accountability of 

government bodies. 

Plans to increase the role of the human factor should include the following 

measures: promotion of information technologies and Internet services among the 

population; creation of favorable comfortable conditions for creative self-realization 

for talented youth, for highly skilled specialists, scientists, engineers, who will 

prevent the prevention of mass migration abroad; improvement of the quality of 

training specialists in the field of engineering in higher education; creation of 

electronic distance learning platforms, etc. [15, p.57-58]. 

 

6. Conclusions 

A highly developed state can be considered a state in which the main goals of 

its vital activity are realized to the maximum extent: improving the welfare of 

citizens and protecting their interests. We affirm the decisive influence of the 

following components in their interrelation in the successful development of the 

state: historical traditions - classical education - advanced science - powerful 

industry - developed economy - high quality of life - sustainable development. This 

sequence of components of success is directly related to the state and development 

of the digital economy in the country. Necessary and sufficient conditions for the 

development of the digital ecosystem are: the development of broadband 

infrastructure, the stimulation of consumers to use modern information services, and 

the development of an intellectual resource. The digital economy does not replace, 

but complements the existing and new spheres of the traditional economy (electric 

power, metallurgy, machine building and metalworking, food and light industry, 

etc.). The development of the economy is based on the evolutionary development of 

education, science and technology, which ultimately affects the quality of life. Both 

Bulgaria and Ukraine must take decisive measures to improve the management of 

the national economy, including the digital economy, in order to improve the 

competitive position in the world. 
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1. Въведение 

Информационните технологии (ИТ) и в по-широкия смисъл 

Информационно-комуникационните технологии (ИКТ) привличат все повече 

внимание, като един от най-бързо развиващите се високотехнологични 

сектори в страната, с много високо заплащане и добри условия на труд. 

Постепенно ИТ секторът придобива все по-голямо значение за икономиката 

на България като цяло, а развитието на сектора в бъдеще може да се окаже 

определящо за процеса на догонване и растежа на благосъстоянието. 

Анализът на редица показатели за ИТ сектора установи, че постиженията 

му надминават повечето очаквания – делът му в икономиката и износа на 

страната растат. Конкурентната среда в отрасла до голяма степен се определя 

от няколко големи фирми – сред тях са както български компании, основани 

през 90-те години като Fadata и Sirma Group, така и дъщерни компании на 

международни гиганти, сред които SAP и VMWare. Важна роля играят и 

множество малки фирми.  

През последните години заетостта в ИТ също бележи значителен ръст, 

като всеки двадесети от заетите в големите градове на страната е в професия, 

mailto:v_nikiforov@abv.bg
mailto:dtenchev@mail.bg
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свързана с информационните технологии. Повечето от заетите в сектора са 

млади и с високо образование. 

Заплащането и производителността на труда изпреварва темповете в 

повечето сектори, като средното заплата в целия ИТ сектор е 2688 лева през 

2015 г. В основната дейност – програмирането – заплатите са чувствително по-

високи, като през 2015 г. достигат над 3300 лева. Високото заплащане е 

резултат от високата производителност на сектора – над 57 хиляди лева 

добавена стойност на зает в програмирането.  

Ключовото предизвикателство пред отрасла е намирането на подходящи 

квалифицирани кадри, които да осигурят бъдещия му растеж. Въпреки това, и 

формалното, и неформалното образование предоставят все повече 

възможности за развитие на необходимите на сектора умения. 

 

2.  Състояние и развитие на ИТ сектора в България 

Сферата на информационните технологии в България често се подлага на 

систематичен анализ. Значителна част от информацията за сектора е достъпна 

благодарение на фокуса на Евростат върху развитието на дигиталната 

икономика в ЕС. Един от най-пространните анализи на сектора е направен от 

Българската стопанска камара през 2013 г. в рамките на програма „Развитие на 

човешките ресурси“ на Европейския социален фонд (БСК, 2013). Анализът 

посочва, че делът на ИТ в икономиката на страната към 2010 г. е малко под 

средния за ЕС – 2,3% спрямо 3,0%. Повечето фирми в сектора са в категорията 

на микропредприятията, но повечето заети са в малък брой, големи фирми. 

Отбелязват се и значителни проблеми в намирането на подходящи, добре 

обучени кадри за работа в сектора, като прогнозите са тези проблеми да се 

задълбочават с оглед на неспособността на образователните системи (не само 

в България, но и на европейско ниво) да подготвят достатъчно такива на брой, 

при това с нужните умения. Според БСК, българският ИТ сектор е ориентиран 

почти изключително към износ, което го обвързва повече с динамиката на 

международната икономика, а не с тази на българската. Той е силно 

териториално концентриран в София (72% от наетите са в столицата) а 

работната сила има ясно изразен профил – млади специалисти с високо 

образование. В анализа си организацията прогнозира, че секторът ще 

продължи да расте значително през следващите години, което от своя страна 

ще засили и необходимостта от кадри.  

Много по-нова (но и по-малко подробна) е оценката на Европейската 

комисия за състоянието на дигиталната икономика в България от 2017 година 

(ЕК, 2017). EK поставя страната на 27-мо място в Европейския съюз по 

цялостния индекс на навлизането на цифровите технологии в икономиката и 

обществото (т.нар. DESI или Digital Economy and Society Index), като най-

добрите си резултати тя постига в подиндексите за цифрова инфраструктура, 

а най-слабите – в тези за човешки капитал. Основна причина за това обаче са 
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ниските ИТ умения на населението. Според показателите за ICT специалисти 

и дипломирани специалисти в ИТ направлението, България се класира на 22-

ро място в Европа.  

Годишен доклад за състоянието на ИТ сектора издава и Асоциацията на 

софтуерните компании (БАСКОМ, 2017). Последното му издание представя 

данни за 2016 г., като в него се отбелязва, че отрасълът е сред най-бързо 

растящите в страната и вече е преминал границата от 2% от БВП. Според 

доклада заетите в сектора имат много по-висок жизнен стандарт от средния за 

България, като средната нетна месечна заплата достига 2752 лева. И тук се 

споменава проблемът с намирането на добре подготвени кадри, а сред другите 

заплахи за сектора се посочват ръста на максималните осигурителни прагове 

и риска от въвеждане на прогресивно данъчно облагане на доходите. Според 

анализа, в сектора почти липсва сенчеста икономика, а данъците върху труда 

за едно работно място, които постъпват в бюджета, са по-високи от повечето 

други отрасли. 

През 2014 г. в доклад на Посолството на Дания се посочва, че ИТ секторът 

в България расте с около 30% на година, а страната разполага с редица 

предимства благодарение на висококвалифицирана работна сила, конкурентни 

цени, дълги традиции в информационните технологии и телекомуникациите, 

добра инфраструктура и комбинация от активно присъствие на международни 

пазарни лидери и бурно развитие на иновативни местни компании (Royal 

Danish Embassy in Sofia, 2014). Сред проблемите пред отрасла пък са ниските 

разходи за научна и развойна дейност и неефективното им разходване, 

проблемите в защитата на интелектуалната собственост и липсата на кадри с 

високо ниво на подготовка. 

Въпреки трудностите в ограничаването на ИТ, два сектора от 

класификацията на икономическите дейности го обхващат относително пълно:  

 дейности в областта на информационните технологии (с код 62 по 

КИД 2008), които обхващат: 

 Компютърно програмиране; 

 Консултантска дейност по информационни технологии; 

 Управление и обслужване на компютърни средства и системи; 

 Други дейности в областта на ИТ (към които спадат инсталиране на 

компютри и програми и възстановяване на техника и софтуер). 

 информационни услуги (с код 63 по КИД 2008), от които в настоящия 

анализ влизат:  

 Обработка на данни и хостинг; 

 Уеб-портали; 

 Други ИТ услуги, сред които автоматизирани услуги и търсене в бази 

данни. 
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България има традиции в сферата още от епохата на социализма, като 

това се отнася особено за производството на хардуер. По тази причина не е 

изненадващо, че ИТ секторът бележи бурно развитие в първите години на 

пазарна икономика. Първата организация на фирмите в сферата на 

информационните технологии – БАИТ - е основана през 1995 г., като в състава 

и влизат водещи фирми както от софтуерната, така и от хардуерната индустрия 

– Fadata, Stemo, Vali Computers, Cisco. С по-тесен фокус, само върху 

софтуерната индустрия, е основаната през 2001 г. БАСКОМ, чиито членове са 

лидерите на ИТ пазара и днес – Sirma, VMWare, SAP, CSC и др. Двете 

организации се занимават с отстояването на общите интересите на фирмите в 

бранша, влиянието върху политиките, които касаят сектора и организирането 

на общи инициативи и кампании. Сред другите важни браншови организации 

са ICT Cluster, която изпълнява сходни функции, и българската уеб асоциация, 

с фокус само върху специализираните в уеб приложения и уеб дизайн фирми.  

Класацията на най-големите ИТ компании, която поддържа списание 

Computerworld, позволява сравнението на приходите, печалбата и наетите на 

лидерите в сектора. Показаната класация е за България, но на практика всички 

пазарни лидери са разположени в София. Тъй като настоящият анализ се 

съсредоточава само върху информационните технологии и услуги, най-

подходящата категория от класификацията на списанието е тази, която 

обхваща фирмите, занимаващи се с разработка на софтуер. Таблицата по-долу 

включва първите 10 фирми в тази категория, подредени по печалбите си през 

2015 г. - последната, за която е правена класацията. 

 
Таблица 1. Класация на фирмите според генерирана печалба 

 
Източник: Computerworld; сумите са в хиляди левове 

 

Впечатление прави обстоятелството, че повечето от най-големите 

предприятия, за които е предоставена информация, са ориентирани почти 

изключително към износ, като при три от тях се износът съставлява 100% от 

произведения продукт, а при Fadata – 90%. Липсва ясен пазарен лидер – 

първите три фирми са с много сходни приходи, а дори разликата между първия 
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и десетия е едва три пъти, което говори за здравословна конкуренция в 

сектора. Част от причината за разпределението на най-големите фирми е и 

обстоятелството, че те са част от големи международни ИТ конгломерати, 

вследствие на което и разглеждането на пазарните им дялове следва да се 

прави по-скоро в контекста на глобалния ИТ сектор, а не толкова на местния.  

Особеното разпределение, големият процент микропредприятия в ИТ, 

както и значително краткия жизнен цикъл на някои от тях, намират своето 

обяснение в спецификите на отрасла. Най-често фирмите в него се създават 

като малки екипи от няколко души, които работят върху един конкретен 

проект, а от неговия успех зависи разширяването на екипа в бъдеще и 

поемането на повече проекти. Освен това често нови фирми се създават за 

изпълнението на конкретни проекти, а след това се закриват. Характерът на 

самата дейност също позволява индивидуална работа или работа в малки 

екипи, което е много трудно постижимо в други отрасли. Освен това, по-

големите предприятия в сектора най-често са или клонове на международни 

ИТ гиганти, или установени местни компании от първата вълна на развитие на 

информационните технологии със значителен пазар и изградени отношения с 

клиенти.  

Повече от половината заети в сектора (55%) са във възрастовата група 

между 25 и 34-годишна възраст, а други 28% - между 35 и 44 години. Данните 

на НСИ за останалите възрастови групи са доста неточни поради относително 

малкия брой наблюдения. Концентрацията във възрастовата група между 25 и 

44 години леко се увеличава предвид факта, че през 2011 г. в нея са били 48% 

от заетите. Видима причина за това е растящата популярност на ИТ позициите 

сред новозавършилите студенти, както и появата на различни школи и 

образователни центрове, фокусирани върху ИТ умения, насочени предимно 

към младежи. Недостигът на кадри за сектора на фона на бързия му ръст също 

най-вероятно е сред причините за постепенното намаление на средната възраст 

– фирмите постоянно снижават изискванията си за опит и стаж и все повече 

предлагат работа на студенти, като се ангажират с обучение на работното 

място. Високото образование също е отличителна черта на заетите в ИТ 

сектора, като през 2016 г. 80% от тях имат висше образование. Останалите 20% 

са студенти, самоуки или обучавали се в учебни центрове без статут на висши 

учебни заведения и/или онлайн платформи, които предлагат курсове по 

програмиране и ИТ умения. Делът на заетите с висше образование е намалял 

спрямо 2011 г., когато те са били 84% от всички, което е още едно 

доказателство за снижените изисквания на работодатели, както и за 

разширяването на популярността на алтернативните форми на ИТ 

образование. Според изследване, проведено от БАСКОМ, в индустрията са 

открити 22 700 работни места (или близо 25 000 заети, в т.ч. ИТ специалистите, 

работещи в други браншове – напр. банков сектор и др.), 8 500 нови 
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високоплатени работни места за 5 години, но за съжаление се наблюдава 

забавен растеж поради липса на квалифицирани кадри (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Работни места в ИТ сектора 

Източник: БАСКОМ Барометър 2017 

 

Няколко ключови фактора обуславят високите спрямо средните за 

страната заплати в ИТ сектора. Сред тях са високата конкуренция в сектора, 

експортната му ориентация, наличието на много световни лидери на местния 

пазар и относително малкият брой висококвалифицирани кадри. Според 

изчисления на БАСКОМ, включени в последното издание на ИТ Барометъра 

на организацията, стандартът на живот конкретно на програмистите в София 

се е изравнил с този на програмистите в Лондон благодарение на 

чувствителните разлики в цените между двата града. 2/3 от заетите в ИТ 

сектора са мъже, а 1/3 – жени, като в България делът на жените е най-висок в 

рамките на ЕС. Средната брутна месечна заплата варира значително между 

различните сегменти на ИТ отрасла в София, като средното за сектора ниво е 

2688 лева месечно (по последни данни на НСИ за 2015 г.). Най-високо е 

средното заплащане на програмистите – 3372 лева месечно през 2015 г. Най-

ниска пък е заплатата при уеб-порталите - 1306 лева, но трябва да се има 

предвид, че в този подсектор са най-малка част от заетите в ИТ бранша. В 

консултантската дейност средната заплата е 2695 лева, а при обработката на 

данни и хостинга – 1816 лева. Почти всички сегменти са с чувствително по-

високи заплати, както на фона на средните в страната и в София, така и 

конкретно в широкия ИКТ сектор. Средната заплата в информационните 

технологии в София през 2015 г. е била четири пъти по-висока от средната за 

страната и над два пъти (или с 132%) - от тази в ИКТ сектора в страната. 

Спрямо заплатите в София средната заплата в ИТ бранша в столицата е над 

три пъти или с 221% и над два пъти или със 120% по-висока от тази в 

столичния ИКТ сектор. Причина за това е, че в широкия ИКТ сектор влизат 
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редица дейности в сферата на телекомуникациите, където заплащането е 

относително по-ниско. За сравнение заплатите на програмистите в столицата, 

са близо 4 пъти по-високи от средната за страната заплата (Фиг. 2 и Фиг. 3). 

 
Фиг. 2. Състояние и развитие на ИТ сектора в Столична община 

Източник: Институт за пазарна икономика-www.ime.bg 

 

 
 

Фиг. 3. Възнаграждения в ИТ сектора 

Източник: БАСКОМ Барометър 2017 

 

44% от фирмите в ИКТ сектора в България са срещали трудности да 

запълнят позиции, които изискват умения на ИКТ специалисти. За сравнение, 

през 2012 г. техният процент е бил 28%. България е на пето място в ЕС по този 

показател, като по-голяма липса на ИКТ кадри има в Люксембург, Малта, 

Естония и Словения. Поглед върху необходимите умения и компетенции, 

както и реалните им равнища в ИТ сектора дават и данните от последното 

издание на Проучването на уменията и работните места в Европа на 

Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP, 

2015) към 2014 г. ИТ секторът в България е с най-високи изисквания към 

техническите умения (8,9/10) и развитите ИКТ умения (8,6/10) на заетите в 

отрасла спрямо всички други сектори на икономиката на страната. 
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Същевременно в сектора има и относително голям дял на несъответствие на 

уменията (изразено като прекалено високо или прекалено ниско ниво на 

уменията на кадрите), най-вече при елементарните ИКТ умения (80% от 

анкетираните заети), основната грамотност (66%) и комуникационните умения 

(61%). В резултат на тези проблеми, много от фирмите в сектора предпочитат 

сами да обучават кадрите си в хода на работа, както и да провеждат чести и 

продължителни стажове. Освен това през последните години учебните 

програми включват все повече обучение в базови ИТ умения. 

Развойната дейност е сред основните фокуси на ИТ индустрията. От 

всички заети в широкия ИКТ сектор през 2015 г. в страната, 17% са в научно-

изследователската и развойна дейност (НИРД). Повече има единствено в 

преработващата промишленост (43% от всички) и професионалните дейности 

и научни изследвания (29%). При ИКТ се наблюдава и най-големият ръст на 

заетите с развойна дейност – те са нараснали с 905% в периода между 2011 и 

2015 г. до общо 1980 души в цялата страна. Общите НИРД в столицата са 

нараснали от 350 на 620 милиона лева между 2011 и 2015 г. или със 77%. 

Предвид бързия ръст на заетите с НИРД в ИКТ отрасъла и експанзията на ИТ 

сектора, може да се предположи, че ИТ отговаря за голяма част от ръста на 

разходите за НИРД през последните години.  
 

3. Заключение 

Представената в настоящия доклад тема за състоянието и развитието на 

ИТ сектора в Р България е широко дискутирана и представена на множество 

научни, бизнес форуми и публикации. 

Прегледът на състоянието на ИТ сектора дава всички основания за 

оптимизъм – почти всички разгледани по-горе показатели сочат, че през 

последните години развитието на отрасла е стабилно и няма изгледи 

положителната тенденция да се обърне в близко бъдеще. Най-видимата пречка 

пред него е все по-трудното намиране на подходящи кадри, особено за 

позициите, които изискват високи нива на умения и опит. През последните 

години този проблем е все по-осезаем за повечето сектори на икономиката. За 

разлика от повечето отрасли обаче, ИТ вече е демонстрирал възможността си 

да създава алтернативни възможности за образование на кадрите си, а и 

традиционното образование се насочва към подготовка на все повече 

специалисти в сферата. Проблем е и изтичането на висококвалифицирани 

кадри в чужбина, тъй като в много страни търсенето им е дори по-високо, а 

условията на труд и брутното заплащане са по-добри. От голямо значение тук 

е и престижът и възможността за развитие, тъй като най-големите фирми в 

сектора – Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft - на този етап не работят в 

България. 

През февруари 2018 г., БАИТ проведе седмото издание на годишните си 

награди за специален принос в ИТ индустрията, в което бяха регистрирани 

общо 127 кандидати и бяха дадени награди в 10 категории. Наградата за 
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специален принос бе връчена на Светлин Наков от президента Румен Радев, 

под чийто патронаж се проведе церемонията. 2017 година е успешна за 

българската ИТ индустрия, като родните компании създават иновационни 

продукти и решения, намиращи приложения в целия свят. В същото време все 

повече млади хора се насочват към ИТ професиите, включително чрез 

собствени компании, а „възрастовата граница” на софтуерните разработчици 

силно намалява. 

Софтуерната индустрия вече е структуроопределяща за българската 

икономика. На практика почти не съществува съвременен бизнес, дейността 

на който да не е свързан с навлизането и използването на високи технологии. 

Дигиталната трансформация на всяка една друга сфера от икономиката се 

осъществява с водещото участие на софтуерни технологии – напр. търговията 

се трансформира в електронна търговия, модерната медицина изисква 

изключително сериозно софтуерно обезпечение, в автомобилната индустрия 

над 50% от заетите са софтуерни специалисти, а тепърва ще навлизат 

самоуправляващи се автомобили. Факт е, че едно работно място в софтуерната 

индустрия представлява фактор за откриването на няколко работни места в 

други сектори, като по този начин оказва ефект и върху намаляването на 

безработицата, като същевременно софтуерният сектор осигурява на младите 

интелигентни българи висок стандарт на живот и ги задържа/връща в страната. 

Основният фактор, който възпрепятства естествения растеж на бранша все 

още продължава да бъде недостига на квалифицирани специалисти. 

Съществена мярка за преодоляването на това предизвикателство в 

дългосрочен аспект е инвестицията в образование и насърчаване на младите 

хора към избор на конвертируеми специалности с възможности за висока 

професионална реализация (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4. Очаквани резултати и прогнози в ИТ сектора 

Източник: БАСКОМ Барометър 2017 
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Abstract. This paper considers the k-nearest neighbors (k-NN) algorithm and its 

modifications. The k-NN algorithm is a basic statistical method for analyzing big datasets. 

Each dataset contains big number of observations, whose distinct characteristics can be 

analyzed. Preliminary classification of observations into several classes is required. The k-NN 

method, thus, performs an algorithm for making a forecast for how data can be grouped into 

classes. In this research, we propose a modified version of the k-NN algorithm, which can 

achieve higher precision of the predict. We validate our conclusions by comparing 

experiments using the k-NN methods, conducted in various computer implementations. 

Keywords: machine learning, k-nearest neighbors method (k-NN), classification problems, 

Python. 

1. Въведение   

В настоящата статия ще разгледаме един от най-често срещания и 

използван метод и алгоритъм в задачите за класификация на големи данни. 

Това е класически метод за класификация на данни и в редица учебници 

използван и изучаван [1, 2]. Методът на k най-близки съседи (k-NN) прилага 

следния принцип в процеса на класификация на дадено множество от данни. 

След избор на броя на съседите k за всяко следващо наблюдение се построява 

„кръг“ от k най-близки наблюдения (съседи) и се проверява към кой клас от 

данни принадлежат тези съседи. Наблюдението принадлежи към онзи клас от 

данни, който притежава най-много представители в този кръг. Следвайки тази 

логика се проверяват всички наблюдения и се класифицират към различни 

класове. 

При провеждане на анализ на множества от данни се предполага следната 

обща структура на множеството (файла). Данните са оформени в таблична 

структура – редовете са наблюденията, описани във файла, а по колоните са 

характеристиките на наблюденията. Характеристиките се интерпретират като 

независими променливи за даденото множество. Наблюденията във файла са 

предварително разделени на няколко класа, следвайки някакъв принцип. В 

една колона са описани класовете, към които принадлежат наблюденията. Тази 

mailto:i_ivanov@feb.uni-sofia.bg
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колона задава зависимата променлива (често означавана с y) . Задачата за 

класифициране на множеството от данни е да се създаде модел, които по 

„някакви“ правила да определи към кой клас принадлежи всяко наблюдение. 

В тази статия ще използваме метода на най-близките съседи за класифициране 

на множества от данни. 

 Целта на тази статия е да предложи модификация на метода на най-

близките съседи, при която прогнозният модел да прогнозира класовете на 

наблюденията по-точно от съществуващи реализации на метода на най-

близките съседи. Провеждат се експерименти със съществуващи от практиката 

множества от данни. Сравняваме резултатите с тези на други автори и правим 

изводи за качествата на предложената модификация.  

  

2. Компютърна реализация на метода на най-близките съседи  

 Разглеждаме прилагането на метода на най-близките съседи чрез 

информационната технология и Python 2.7. Общоприетия принцип при 

класифициране на дадено множество от наблюдения е да се раздели 

множеството на две  подмножества – тренировъчно и тестово. 

Характеристиките на наблюденията от множеството се „зареждат“ в 

променливата (масива) X, а стойностите на зависимата променлива се 

зареждат в y.  Върху тренировъчното подмножество се изгражда (тренира) 

модела, и след това се тестват неговите качества върху тестовото множество. 

Разделянето на множеството от данни на тренировъчно и тестово се изпълнява 

по случаен начин. За разделянето се използват следните команди:   

from sklearn.model_selection import train_test_split 

X_train, X_test, y_train, y_test= train_test_split(X, y, test_size=0.3) 

Първата зарежда библиотеката с процедурата train_test_split, докато тя 

изпълнява разделянето на множествата X и y, като отделя 30% от 

наблюденията за тестовото подмножество. Алгоритъмът k-NN построява 

модела като използва (X_train, y_train). След това се оценява построения 

модел върху тестовото подмножество X_test и цялото множеството X чрез 

командата knn.score(). Алгоритъмът изпълняваме 10 пъти, за да получим 

средната стойност на точността получена чрез  knn.score().  

 Тук предлагаме нов подход при организация на провеждането на 

експеримента. Предварително данните се множеството X (заедно с 

променливата y) разделяме на n равни части с командата KFold(len(X), 

n_folds=n). Разделяйки множеството X образуваме тренировъчното 

множество от (n-1)/n части и тестовото множество от 1/n част. Това 

разпределение изпълняваме по n различни начина, следвайки възходящия ред 

на естествените числа. Например, ако len(X)=100 и n_folds=5, то 

разглежданите 5 разпределения на индексите на елементите на множеството 

X са следните: 
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X_train(y_train):20,21,…,99; X_test(y_test):0,1,…,19; 

X_train(y_train):0,1,…,19,40,41,…,99; X_test(y_test):20,81,…,39; 

X_train(y_train):0,1,…,39,60,61,…,99; X_test(y_test):40,81,…,59; 

X_train(y_train):0,1,…,59,80,81,…,99; X_test(y_test):60,81,…,79; 

X_train(y_train):0,1,…,79; X_test(y_test):80,81,…,99 

Всеки път построяваме модела върху тренировъчното множество и след 

това го тестваме върху тестовото множество. Пресмятаме процента на  

съвпадение на прогнозните стойности с истинските стойности във всеки 

случай чрез knn.score(X_test, y_test) и избираме най-големия процент. 

Тренировъчното множество, за което се достига най-голям процент 

съвпадение използваме, за да тренираме метода на най-близките съседи. За 

така построения метод пресмятаме процента на съвпадение за тестовото 

множество и за цялото множество. Алгоритъмът, който реализира описания 

подход означаваме Mk-NN.  

 

3. Експерименти  

Ще проведем експерименти за класифициране на няколко множества от 

данни. Множествата са предварително  класифицирани и наблюденията са 

разделени на класове. Ще приложим метода на най-близките съседи (k-NN) за 

класифициране на тези множества и след това ще проверим …. 

Експериментите изпълняваме на софтуерната платформа Anaconda и Python 

2.7. Множествата от данни са описани в Таблица 1 и Таблица 2.  

 
Таблица 1. Множества от данни и източници (множеството  Diabetes 

всъщност съдържа данните от множеството Pima Indians Diabetes) 

 Източник 
Diabetes https://gist.github.com/ktisha/c21e73a1bd1700294ef790c56c8aec

1f  
German https://onlinecourses.science.psu.edu/stat857/node/215  

https://onlinecourses.science.psu.edu/stat857/node/222  
Glass https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/glass+identification  

Haberman https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Haberman%27s+Survival  
 Heart http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/statlog+(heart)  
Liver https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/liver+disorders  

Vehicle 

Silhouettes 
http://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=68  

 Последният достъп до цитираните сайтове е осъществен през февруари 2018 г.  

 

В процеса на провеждане на експериментите прилагаме стандартната 

процедура на k-NN (KNeighborsClassifier), описана и използвана в Python в 

библиотеката sklearn.neighbors, за която може да се прочете от тук http://scikit-

learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html. 

https://gist.github.com/ktisha/c21e73a1bd1700294ef790c56c8aec1f
https://gist.github.com/ktisha/c21e73a1bd1700294ef790c56c8aec1f
https://onlinecourses.science.psu.edu/stat857/node/215
https://onlinecourses.science.psu.edu/stat857/node/222
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/glass+identification
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Haberman%27s+Survival
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/statlog+(heart)
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/liver+disorders
http://sci2s.ugr.es/keel/dataset.php?cod=68
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
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Всяко множество от данни, върху което изпълняваме експеримент, се разделя 

на две подмножества – тренировъчно подмножество и тестово подмножество, 

съответно със 70% и 30% наблюдения от цялото множество. 
 

Таблица 2. Описание на множествата от данни, за които са проведени експерименти 

в настоящия доклад (Класовете в множеството Diabetes са два, съответно 1 за болен 

от диабет и 0 за здрав пациент) 

 Брой 

наблюдения 

Брой 

променливи 

Брой 

класове 

Diabetes 768 8 2 

German 1000 24 2 

Glass 214 10 7 

Haberman 306 3 2 

 Heart 270 13 2 

Liver 345 6 2 

Vehicle 

Silhouettes 

846 18 4 

 

Компютърната реализация на метода използва няколко стойности за броя 

на съседите k=1,3,5. Величината  knn.score() достига до числови резултати, 

описани в първите три колони на Таблица 3 и Таблица 4.  Четвърта колона 

представя процента на съвпадение от предложения “ensemble k-NN classifier” 

в [3]. Резултатите от прилагането на Mk-NN са в останалите колони на   

Таблица 3. За предложената модификация пресмятаме процента на съвпадение 

за две множества - с ТМ (Тестово Множество) е означена  knn.score(X_test, 

y_test), а ЦМ (Цяло Множество) е означена  knn.score(X, y).  

 
Таблица 3. Резултати от проведените експерименти  

с множествата от данни Diabetes, German, Glass и Haberman 

 Алгоритъм k-NN  [3] Алгоритъм Mk-NN 

 k=1 k=3 k=5  k=1 k=3 k=5 

Diabetes 0.69 0.72 0.73 0.74 n_folds 

=10 

ТМ:0.77 

ЦМ:0.98 

n_folds=6 

ТМ:0.77 

ЦМ:0.96 

n_folds 

=10 

ТМ:0.79 

ЦМ:0.85 

n_folds=6 

ТМ:0.79 

ЦМ:0.83 

n_folds 

=10 

ТМ:0.83 

ЦМ:0.79 

n_folds=6 

ТМ:0.82 

ЦМ:0.79 

German 0.69 0.7 0.72 0.74 n_folds 

=10 

ТМ:0.7 

ЦМ:0.97 

n_folds=6 

ТМ:0.71 

n_folds 

=10 

ТМ:0.74 

ЦМ:0.82 

n_folds=6 

ТМ:0.7 

n_folds 

=10 

ТМ:0.72 

ЦМ:0.78 

n_folds=6 

ТМ:0.7 
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ЦМ:0.95 ЦМ:0.8 ЦМ:0.76 

Glass 

 

 

Резултат

и 

(Aldayel) 

0.65 

 

 

0.79 

0.66 

 

 

0.78 

0.66 

 

 

0.75 

0.67 n_folds 

=10 

ТМ:1.0 

ЦМ:1.0 

 

n_folds=4 

ТМ:1.0 

ЦМ:1.0 

n_folds 

=10 

ТМ:1.0 

ЦМ:0.99

5 

n_folds=4 

ТМ:1.0 

ЦМ:0.99

5 

n_folds 

=10 

ТМ:1.0 

ЦМ:0.99

5 

n_folds=4 

ТМ:1.0 

ЦМ:0.99

5 

Haber-

man 

0.69 0.69 0.72 0.72 n_folds 

=10 

ТМ:0.83 

ЦМ:0.96 

n_folds=6 

ТМ:0.75 

ЦМ:0.94 

n_folds 

=10 

ТМ:0.84 

ЦМ:0.84 

n_folds=6 

ТМ:0.84 

ЦМ:0.84 

n_folds 

=10 

ТМ:0.90 

ЦМ:0.80 

n_folds=6 

ТМ:0.82 

ЦМ:0.80 

 

Таблица 4. Резултати от проведените експерименти 

 с множествата от данни Heart, Liver  и Vehicle Silhouettes 

 Алгоритъм k-NN  

 

[2] Алгоритъм Mk-NN 

 

 k=1 k=3 k=5  k=1 k=3 k=5 

 Heart 0.76 0.78 0.78 0.79 n_folds 

=10 

ТМ:0.74 

ЦМ:0.97 

n_folds=6 

ТМ:0.62 

ЦМ:0.93 

n_folds 

=10 

ТМ:0.74 

ЦМ:0.77 

n_folds=6 

ТМ:0.67 

ЦМ:0.76 

n_folds 

=10 

ТМ:0.74 

ЦМ:0.74 

n_folds=6 

ТМ:0.73 

ЦМ:0.76 

Liver 0.61 0.63 0.65 0.64 n_folds 

=10 

ТМ:0.74 

ЦМ:0.97 

n_folds=6 

ТМ:0.72 

ЦМ:0.95 

n_folds 

=10 

ТМ:0.8 

ЦМ:0.78 

n_folds=6 

ТМ:0.72 

ЦМ:0.78 

n_folds 

=10 

ТМ:0.74 

ЦМ:0.76 

n_folds=6 

ТМ:0.72 

ЦМ:0.77 

Vehicle 

Silhoue

ttes 

0.67  0.67 0.66 0.67 n_folds 

=10 

ТМ:0.71 

ЦМ:0.97 

n_folds=6 

ТМ:0.67 

ЦМ:0.94 

n_folds 

=10 

ТМ:0.73 

ЦМ:0.79 

n_folds=6 

ТМ:0.67 

ЦМ:0.79 

n_folds 

=10 

ТМ:0.69 

ЦМ:0.77 

n_folds=6 

ТМ:0.71 

ЦМ:0.77 
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Друг измерител на точността на методите за прогнозиране на множества 

от наблюдения е «матрицата на объркването” (confusion matrix). Чрез нея се 

сравняват броят на наблюденията прогнозирани чрез модела да принадлежат 

към даден клас с броя на наблюденията от истинския клас. Матрицата на 

объркването за множеството Glass  е представена в Таблица 5, получена от [4],  

и Таблица 6, получена в тази статия по алгоритъма Mk-NN  с параметри k=5, 

n_folds=4. Ненулевите извъндиагонални елементи се получават като следствие 

от неточността на прогнозиращия модел.  
 

Таблица 5. Матрица на объркването 

за множеството  

Glass с алгоритъма на  k-NN [3] 

Прогнозирани класове  

  

61 6 3 0 0 0 0 Реал- 
ни 

 

кла- 
сове 

10 60 3 0 3 0 0 

8 2 7 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 11 0 2 

0 2 0 0 0 7 0 

1 0 1 0 1 0 26 

 

Таблица 6. Матрица на объркването 

за множеството Glass   

с алгоритъма на  Mk-NN с параметри 

k=5, n_folds=4   

Прогнозирани класове  

70 0 0 0 0 0 Реал- 

ни 
 

кла- 

сове 

 0 76 0 0 0 0 

0 0 17 0 0 0 

0 0 1 12 0 0 

0 0 0 0 9 0 

0 0 0 0 0 29 

От  проведените експерименти и анализът върху тях може да направят 

следите изводи. Предложената модификация на метода на най-близките 

съседи (Mk-NN) достига по-голяма точност, т.е. по-голям процент на 

съвпадение между прогнозираните класове и реалните класове на 

наблюденията. По-голямата точност е както при прогнозирането на тестовото 

множество, така и при прогнозирането на цялото множество X. В резултат на 

по-доброто прогнозиране от метода Mk-NN матрицата на объркването при 

прогнозиране на пълното множество X има по-малко ненулеви 

извъндиагонални елементи. В подкрепа на този извод представяме на  таблици 

5 и 6. Нека да разгледаме и матрицата на объркването за множеството от данни 

Vehicle Silhouettes при k=1. Съответната матрица на объркването е 

представена в Таблица 7 за стандартния метод k-NN, а за метода Mk-NN в 

Таблица 8. 
Таблица 7. Матрица на объркването за множеството  

Vehicle Silhouettes при k=1, получена за стандартен k-NN 

Прогнозирани класове  

208 4 5 1 Реални 

 

класове 
4 181 22 5 

6 33 175 3 

1 3 4 191 
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Таблица 8. Матрица на объркването за множеството 

 Vehicle Silhouettes при k=1, получена за стандартен Mk-NN 

Прогнозирани класове  
216 0 2 0 Реални 

 

класове 
0 198 13 1 

2 4 209 2 

Друго предимство на алгоритъма Mk-NN е, че той построява 

прогнозиращия модел върху по-малко тренировъчно множество – 

размерността му зависи от цялото число n_folds.    Допълнително предимство 

на предложената модификация е, че при всяко стартиране на компютърния 

алгоритъм резултатът е един и същ, т.е. той е детерминиран и не зависи от 

случайности в процеса на изпълнение.    

 

4. Заключение 

В тази статия се предлага модификация на алгоритъма на най-близките 

съседи, при която класификацията се изпълнява при разделяне на множеството 

от данни на равен брой подмножества и се търси онова подмножество, което 

изгражда модел с най-висока точност. При всяко изпълнение на алгоритъма 

върху едно и също множество се достига до един и същ  резултат.  

Проведените експерименти с реални данни, използвани в практиката 

показват предимствата на предложената модификация на метода на най-

близките съседи.  
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Abstract. Innovation and innovativeness are the foundation for generating economic growth. 

What is the importance of innovative companies for generating it in the country is essential 

for defining policies and strategies for stimulating innovation. The purpose of this report is to 

identify the trends in the relationship between company growth of innovative companies and 

economic growth of the national economy. In this direction, concrete conclusions and 

recommendations should be made. The research argument is that, to be meaningful, 

innovative companies must consider growth that is ahead of the growth of the national 

economy. 
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1. Въведение 

Иновациите са считани от редица учени, изследователи, политици и 

анализатори за най-мощния лост, влияещ и управляващ развитието на 

човешката и икономическа дейност. Те са определяни като фактор за бърз и с 

високи темпове генериран икономически растеж и постигане на 

приоритетните за човечеството и глобалната икономика цели: преминаване 

към т.нар. зелена икономика, ограничаване използването на изчерпаемите 

ресурси, намаляване на бедността и социалното изключване, ориентиране към 

високо технологизирано общество и производство, повишаване на нивото и 

качеството на образованието, устойчиво развитие на регионалните икономики 

и др. 

От теоретична и приложна гледна точка съществуват редица определения 

за същността на иновациите: 

„…… осъществяването на нови идеи за създаване на стойност [1]“; 

„.. иновация е способността да видим промените като възможност, не като 

заплаха“; 
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„.. иновацията, това е случайността, така че не знаем, какво хората ще 

направят [2]“; 

„…. иновацията като специфичен инструмент на предприемачеството. 

Това е действие, чрез което на ресурсите се придават нови способности да 

правят богатство (стойност) [3]“. 

Обобщаващо иновациите могат да бъдат определени като: 

„Иновацията следва да се приема като начин на ново комбиниране на вече 

съществуващи неща”. Т.е. всяка иновация, независимо от нейния характер, 

стига тя да не е откритие от фундаментален характер представлява нов поглед, 

нов начин на комбиниране, съчетаване на вече съществуващи елементи [1]“. 

През последното десетилетие иновациите намират централно място в 

стратегическите цели за развитите на развиващите се и най-вече на развитите 

страни и са основен критерий за определяне и оценка на успешно 

провежданата политика от страна на държавата за генериране на 

икономически растеж, привличане на чуждестранни инвестиции, стабилност 

на икономиката и преодоляване на регионалните различия. Иновациите са 

смятани за най-силното и значимо средство за постигане на растеж и заетост.  

 

2. Иновативни предприятия и икономически растеж 
Следвайки основните постулати при дефинирането на иновациите, 

иновативното предприятие може да бъде определено като това, което предлага 

на пазара нови или значително усъвършенствани продукти и услуги и/или 

внедряване на нови и усъвършенствани процеси, включително методи за 

предоставяне на услуги и начини на доставка на продукти [1].  

Въпреки, че общоприетото схващане за иновативно предприятие е, че то 

предлага на пазара иновативни продукти и процеси, които трябва да са нови за 

самото предприятие, но не е задължително да са нови за пазара, предприятията 

отличаващи се с най-висока степен на иновативност и предполагащо 

генериращи най-голям икономически растеж са тези, чиито усилия са 

насочени към разработване на нови или значително подобрени продукти, 

услуги, процеси, методи и т.н. 

Иновативните фирми в България са изправени пред тежката ситуация да 

преодолеят редица препятствия, което често се оказва не лека задача за тях. 

Такива са затруднения достъп до финансиране, особено на иновационна 

дейност, която се определя като високо рискова и с дълъг срок на възвръщане 

на инвестиционните разходи, силна конкуренция от страна на фирмите от 

високо иновативните държави, ограниченост на вътрешния пазар, 

ограничеността на разходите за НИРД, както публични, така и фирмени, 

недоизграденост на средата за иновации и др. Това са все изключително 

актуални и наболели проблеми за българската икономика, водещи до 

понижаването на конкурентоспособността й и ограничаващи икономическия 

растеж. Въпреки това именно в лицето на иновативните предприятия България 



569 

 

може да търси основен потенциал за генериране на икономически растеж, 

който да е с изпреварващи темпове средните нива на страните от ЕС за 

достигане и осигуряване на по-добър стандарт на живот на населението в 

страната. Ето защо от голямо значение е проучването на степента на значимост 

на иновативните фирми за генерирането на икономическия растеж на страната 

и разкриване на направленията, в които трябва да се работи за стимулиране на 

подобни фирми. Чрез изследването им, биха могли да бъдат очертани области 

от проблемни зони, да се разработят методи за тяхното ограничаване, а те да 

служат като индикатор при разработване и прилагане на държавната политика 

в сферата на иновациите. Актуалността на тематиката произлиза от 

есенциалността на иновациите в икономиката на България и ЕС, както и личи 

в ориентацията на изследването към иновативните фирми, които са един от 

основните обекти на финансиране и подпомагане чрез европейски средства по 

различни програми. Актуалността се обуславя и от факта, че през последните 

години непрестанно се говори за иновациите и фирмената иновативност. 

Широко прокламирано е тяхното значение както на национално, така и на 

общо европейски равнище. Към тях са насочени редица европейски и 

национални програми за финансиране на иновационната им дейност, но малко 

са изследванията за степента на значимост, устойчивостта и синергичния 

ефект от разходването на тези средства, в контекста на продуктовата 

специализация, традициите и количествените натрупвания в някои сектори и 

др. От всичко това следва, че е необходимо, в контекста на важността на 

иновациите и иновативните фирми за общото благосъстояние и икономически 

растеж на страната, провеждането на конкретни изследвания за значението им 

за генериране на икономически растеж. 

Безспорно иновативните предприятия са от съществено значение за 

генериране на икономически растеж, те са двигател на икономиките и на 

научно-техническия прогрес, но за да осъществяват успешно тази си роля те 

трябва да генерират индивидуален икономически растеж в изпреварващи 

темпове от генерирания икономически растеж на национално равнище. Дали 

това се случва можем само да предполагаме, а в това направление изниква и 

въпроса „Иновативни ли са иновативните фирми и с какво те допринасят за 

икономическия растеж на страната?“. Тук освен развитието в динамика за 

относително кратък период за конкретните фирми трябва да бъде отчетен и 

фактора устойчивост, т.е. до каква степен иновативните фирми запазват 

темповете си на растеж за продължителен период и изпреварващ ли е този 

темп на растеж общия растеж на националната икономика. При 

удовлетворяване на тези условия и изисквания може да се очаква, че именно 

иновативните фирми ще бъдат двигателя на общия икономически растеж на 

страната и постигане по-високо благосъстояние на населението. 
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3. Идентифициране на иновативните предприятия на базата на 

провеждащия се ежегоден Национален конкурс "Иновативно 

предприятие на годината" 

За целите на настоящото изследване и съпоставяне на темповете на растеж 

на фирмено равнище с темповете на растеж на националната икономика ще 

бъдат използвани данни от ГФО на някои иновативни предприятия, 

публикувани в Търговския регистър и данни за общия икономически растеж 

на национално равнище, оповестени от НСИ. 

По степен на иновативност и брой на иновативните предприятия в 

страната България ежегодно е поставяна на предпоследно или последно място 

сред страните членки на ЕС, според ежегодното изследване на Индекс на 

съюза за иновации (European Innovation Scoreboard). Процентът на 

иновативните предприятия, въвели някакъв вид иновация (продуктова, 

процесна, маркетингова и според новостта й за пазара – вътрешна и външна) 

се движи през годините в диапазона между 25-28%. Относително най-голям е 

делът на иновативните предприятия въвели иновации със степен на новост за 

самата фирма отколкото за пазара като цяло (Фиг.1) 

 

 
Фиг. 1. Дял на иновативните български фирми според видовете въведени иновации 

Източник: Иновации.БГ Българската иновационна система в Европейския съюз, 

доклад на фондация „Приложни изследвания и комуникации“, С., 2006, стр. 34. 

 

Индексът на иновативност сред тези предприятия, които са въвели 

някакъв вид иновация показва, че голяма част от т.нар. иновативни 

предприятия в страната са с ниска и средна степен на иновативност и 

незначителен е процентът на предприятията с висока степен на иновативност 

(Фиг. 2) измежду всички предприятия в страната. 

Въпреки, че представените данни отразяват ситуацията в един минал 

период, може да се каже, че за последните 10 години нещата не са се 

подобрили осезаемо по тези индикатори за иновативност, за което говорят и 
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резултатите в съпоставителен план по индикатора за общото място в 

класацията по степен на иновативност на националните икономики към 

разглежданата година (2007), където България е на пред, предпоследно място 

(Фиг. 3) и последния доклад на Европейската комисия за оценка на степента 

на иновативност (Фиг. 4), където страната ни е на предпоследно място. 

 
Фиг. 2. Индекс на иновативност на българските предприятия 

Източник: Иновации.БГ Българската иновационна система в Европейския съюз, 

доклад на фондация „Приложни изследвания и комуникации“, С., 2006, стр. 35 

 

 

 
Фиг. 3. Иновационен индекс 2007 
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Източник: European Innovation Scoreboard – comparative analysis of innovation 

performance, February 2008, p. 5, 

http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf 

 

 
Фиг. 4. Иновационен индекс 2017 

Източник: European Innovation Scoreboard, February 2017, p. 6, 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf 

 

Даже напротив, за 10 годишен период България е отстъпила една позиция, 

като е изпреварена от Латвия по степен на иновативност на националната 

икономика. 

 

4. Методически аспекти на проучването 

При определяне на броя и състава на иновативните предприятия, обект на 

проучването се използва информация от провеждащия се вече над 10 години 

ежегоден Национален конкурс „Иновативно предприятие”. Участници в него 

са български предприятия, които са приложили успешно в практиката си 

иновации или български научни достижения, трансформирайки дейността си 

и постигайки траен икономически ефект. 

Конкурсът "Иновативно предприятие на годината" се организира от 

Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и Еnterprise Europe 

Network – България, с подкрепата на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, 

промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в 

партньорство с БНТ , сп. Икономика и онлайн портала Economic.bg 

През 2017 г. над 100 кандидатури на иновативни фирми от различни 

икономически сектори се включиха в Конкурса. 21 от тях стигнаха до 

номинации, от които журито определи победители в 8 области според 

въздействието на иновацията. 

Иновативните предприятия, участници в конкурса се оценяват по 

специална методология от експертна група и външно жури в следните 

категории: (1) Пазарно лидерство; (2) Качество на живот; (3) Зелена иновация; 

(4) Иновационен мениджмънт;(5) Социална иновация; (6) Иновация в 

креативните индустрии; (7) Иновативно новостартирало предприятие; (8) 

http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/European_Innovation_Scoreboard_2007.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf
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Иновации за развитие на таланти. От така дефинираните категории личи 

широтата на иновационния диапазон на участниците и отличените в конкурса 

и е гаранция за определена представителност в представените резултати и 

направените от тях изводи. 

С оглед оптимизация на представените резултати, стойностите за 

основните индикатори за иновативност на респондентите ще се представят 

агрегирано, а не поотделно за всеки един от тях, в съпоставителен план с 

общия икономически растеж на страната. По-детайлно изследване на 

значението им за генерирането на икономически растеж предполага тяхното 

диференциране по различни класификационни критерии, такива като: 

секторна принадлежност, големина, форма на собственост и др. От друга 

страна за целите на настоящия доклад са подбрани само отличените в 

различните категории иновативни предприятия, а не всички участвали, т.като 

се предполага, че именно те би трябвало (по експертно мнение на оценяващата 

комисия) да са с най-висока степен на иновативност. 

Последващото изследване и резултати се основават на постигнатите 

икономически резултати на иновативни предприятия [4, 5] участвали и 

отличени на призовите места в конкурса „Иновативно предприятие на 

годината 2017“. 

Индикаторите, които се наблюдават в динамика и в съпоставителен план 

за период от три и повече последователни години на микро (фирмено) и на 

макро (национално) равнище са:  

(1) Брутен вътрешен продукт (БВП) - общата стойност на стоките 

(продукти) и услугите, произведени в определена териториална област 

(обикновено една страна), през определен период (обикновено една година), 

преди амортизация, измерени в стойностно изражение; 

(2) Брутна добавена стойност (БДС) - измерител на стойността на 

стоките и услугите, произведени на една територия за даден период от време. 

Тя представлява разликата между крайната стойност на произведената 

продукция и стойността на изразходваните за нейното производство стоки и 

услуги (наричани още междинното потребление). БДС е свързана с 

измерването на БВП, като БВП = БДС + корективи (данъци - субсидии); 

(3) Годишен оборот - нетният размер на приходите от обичайната 

дейност на предприятието, чистите приходи от фирмените продажби на стоки 

и услуги; 

(4) Годишен оборот - краен резултат от дейността на предприятието 

представен като разликата между приходите от дейността, финансовите и 

извънредните приходи от една страна и от друга - разходите за дейността, 

финансовите разходи, извънредните разходи и корпоративните данъци. 
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5. Резултати от проучването 

Изследването и анализа на данните от оповестените отчети на 

горепосочените дружества, отличени за иновативност в определени категории 

показват един интересен феномен противоречащ на тенденциите представени 

в доклада на европейското иновационно информационно табло (Фиг. 5), а 

именно, че иновациите се правят преобладаващо в големите фирми и те би 

трябвало да бъдат с по-висока степен на иновативност от малките и средните 

фирми. 

 

 
Фиг. 5. Размер на предприятията по разходи за НИРД и иновации 

Източник: European Innovation Scoreboard, February 2017, p. 6,  

 

Противно на горното твърдение от отличените иновативни предприятия в 

България (поне за последната 2017 година) само едно предприятие попада в 

категорията на големите предприятия по отношение на база критерия 

генериран оборот и стойност на активите. Последните заключения обаче се 

базират на информация от оповестените ГФО за съответните години, като 

трябва да се отбележи факта, че част от предприятията нямат публикувани 

ГФО-та за последната или за последните две годни, а други са с регистрация 

от едва 2-3 годни. Въпреки непълната информация по отношение на 

дефинираните от методически характер индикатори за оценка, може да се 

каже, че иновативните предприятия обект на проучването се отличават с 

генериране на сравнително незначителни обороти и печалби, като даже една 

не малка част от тях са работили на загуба. Критиците, запознати със 

спецификата на иновациите, рисковаността на този тип дейности и бавната им 

възвръщаемост биха опонирали, че в някаква степен това може би е нормално 

за фирми занимаващи се с производството на иновативни продукти или 

оказването на иновативни услуги, да показват подобни резултати. От друга 

страна обаче недостатъчността на генерираните обороти е индикатор за 

разпространение на иновациите в недостатъчна степен и относително 
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локалния им характер, което би било спънка при генерирането на 

икономически растеж от иновативните предприятия. 

 
Фиг. 6. Размер на генерираната БДС в страната  

Източник: Евростат 

 

За разлика на неустойчивостта в постигането на добри резултати от страна 

на иновативните предприятия, макроикономическите показатели (БВП и БДС) 

за периода са сравнително устойчиви и с лек, но все пак възходящ тренд на 

растеж. Подробни резултати от изследването ще бъдат представени във втора 

част по темата на доклада, детайлизирани по отделни типове предприятия, 

различни видове иновации и групировка по секторна принадлежност. 

 

6. Заключение 

Въпреки агрегираното представяне на информацията по темата, могат да 

бъдат направени няколко основни извода: 

(1) Иновациите на иновативните предприятия са по-скоро с локално 

значение и за относително кратък период от време биват успешни на пазара; 

(2) Не се наблюдава растеж от страна на иновативните предприятия, който 

да е изпреварващ растежа на националната икономика и да служи за негов 

генератор и двигател; 

(3) Голяма част от т.нар. иновативни предприятия са микро и малки, а 

световната тенденция е иновациите да се правят предимно в големи 

предприятия, а малките да бъдат техни внедрители (чрез технологичния 

трансфер) и отчасти да разработват инкрементални иновации. 
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Abstract. The paper aims at researching the link between firm innovativeness and using of 

management information systems in enterprise. The research was based on analyzing the main 

advantages of the three basic business management information systems: Enterprise resource 

planning (ERP), Customer relationship management (CRM) and Business intelligence (BI) 

and a discussion how these systems may be beneficial for increasing the firm's innovativeness 

and innovation capability in general context. The methodology used was a discussion with 

subject matter experts on management information systems that aimed at identifying a 

relevant contribution to firm innovativenessto of each of the identified systems’ main benefits. 

The author was part of the discussion as moderator so to keep the focus on firm 

innovativeness. 

Keywords: innovation; innovation capability; management information system; firm 

innovativeness, ERP, CRM, BI. 

 

1. Въведение 

В настоящия доклад са представени резултатите от изследване, целящо да 

постави изследователска рамка за възможните посоки за търсене на връзката 

между фирмената иновативност и използването на управленски 

информационни системи (УИС). Представеното изследване има за цел да 

формира бъдещи изследователски въпроси за изграждане на цялостна 

концепция за взаимовръзката между фирмената иновативност и прилагането 

на управленски информационни системи в бизнес дейността, включително и 

за постигане на целите на бизнес организациите.  

За целите на настоящото изследване, е използвана концепцията за 

иновационния капацитет на бизнес организациите и е извършен анализ как 

управленските информационни системи могат да увеличат неговия обхват и в 

каква посока. В обхвата на изследването влизат основни УИС като ERP 

(Системи за управление на ресурсите), CRM (Системи за управление на 



577 

 

взаимоотношенията с клиенти) и Business intelligence (Системи за бизнес 

разузнаване и анализ). Като резултат от изследването са идентифицирани 

основните отправни точки, в които може да се търси връзката между 

нарастването на фирмената иновативност и използването на управленски 

информационни системи. Използваната методология в изследването включва 

провеждане на анализ чрез фокус група от бизнес консултанти по внедряване 

на УИС. 

 

2. Литературен анализ 
Литературният анализ в настоящия доклад има за цел да посочи 

основните за изследването теми като фирмена иновативност, иновационен 

капацитет на бизнес организация и основни управленски информационни 

системи. 

2.1. Фирмена иновативност 

Фирмената иновативност и по-конкретно как тя може да бъде стимулирана 

и развивана е обект на изследване от различни науки като обща икономика, 

фирмено управление, управление на човешки ресурси, маркетинг, 

стратегическо планиране, технологичен трансфер и др. Въпреки че терминът 

иновации е обект на изследване от различни науки и в различен обхват, той 

все още е бъркан с близки до него понятия или с размити граници в своите 

характеристики до креативност, промяна, дизайн, бизнес трансформация, 

изобретателност и др. [1]. Това дава основание още повече да бъде изследвана 

същността на иновациите в различните ѝ проявления. В този смисъл, 

фирмената иновативност е функция на различни за организацията способности 

и натрупвания. Тези способности, компетенции и натрупвания на 

корпоративно или фирмено ниво могат да бъдат обобщени в (1) Иновативни 

компетенции, (2) Иновативен потенциал и способности и (3) Иновационна 

активност. Моделът за фирмено иновационно лидерство посочва конкретни 

метрики, по които да се измерват обособените иновационни показатели. Това 

са:  

- Промяна в акумулираните продажби спрямо предходна година; 

- Социални способности, комуникация и маркетинг, вкл. изграждане, 

управление и развиване на клиентски данни и последващи действия. В 

тази метрика се включват и всички данни и измервания на данни от 

социални мрежи, собствени интернет сайтове и други канали (обратна 

връзка от Фейсбук и собствени магазини, анкети до клиенти и 

потенциални потребители, Facebook, Tweeter, Linkedin, собствен сайт, 

потребителски иновации, тестови клиентски групи за валидиране на 

продукти, услуги и решения преди комерсиализацията им на пазара, CRM, 

директен маркетинг и мейлинг кампании); 

- Използване на платформата и данни. Това са комбинация от софтуер, 

хардуер, данни и анализи, които позволяват на компаниите да развиват и 
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управляват екосистема от клиенти, партньори или разработчици и да 

управляват по оптимален начин взаимодействията между всички 

зависимости, които могат да произтичат от тези основни фактори: база 

данни за клиентите, продуктова база данни / каталог, процесна система, 

онлайн канал за търговия, автоматични и интелигентни процеси, 

аналитичен CRM, софтуер за измерване на времето. 

- Лидерството може да бъде фактор, който позволява на компаниите да 

правят промени на секторно ниво, да влизат в нови пазари, да развиват 

нови технологии и да генерират иновации. Този показател се измерва чрез 

оценка на практиките на лидерство на компанията - политики за лидери за 

развитие, програми за наставничество и менторинг, тогава компанията 

има   

- Стратегията, планирането и политиките, пряко свързани с фирмената 

иновативност се отнасят до използването на иновационни методи и 

посочват компаниите като пионери. Политика за развитие на иновациите, 

отдели за научноизследователска и развойна дейност, вземане на решения 

относно иновационни продукти и процеси, развитие на иновационни 

процеси.  

- Разходите за научноизследователска и развойна дейност и 

инвестициите са разходи, свързани с проучването и разработването на 

стоки или услуги на дружеството. Разходите за НИРД са вид оперативен 

разход и са направени в процеса на намиране и създаване на нови 

продукти или услуги. 

- Служители в отдели или екипи за научноизследователска и развойна 

дейност (служители с иновативни идеи от последните 12 месеца) дава 

информация за интегрирането на служителите към иновативността на 

фирмата. 

- Брой въведени нови продукти / процеси / маркетингови / 

организационни иновации на година - критерият показва директно 

иновационната дейност на компанията. 

- Съотношение между броя на направените собствени иновации и броя 

на нововъведенията в сътрудничество с трети страни (академични 

институти, университети, иновативни компании, консултанти, клиенти, 

отворени иновации, иновации, насочени към потребителите, публичен 

сектор и др.). 

- Разходи за НИРД като процент от общите приходи - този показател е 

полезен за сравняване на ефективността и ефикасността на разходите за 

НИРД между компании от една и съща индустрия. По смисъла на 

иновационния лидерски модел на компанията, критерият не само е мярка 

за ефективност, но и иновационни усилия. 

- Регистрирани търговски марки, патенти, нови дизайни - този 

критерий разкрива информация за правните и регистрационните 
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процедури, които една компания е предприела през последната година за 

нейните иновации и нововъведения. Резултатът показва как компанията 

защитава своите иновации и какви дейности е реализирала. 

- Обучения и образователни подобрения (степени, дипломи) на 

служителите (брой дейности / брой на служителите) - иновативните 

компании разчитат на иновативността на екипа и затова компанията 

трябва да обучава и подобрява уменията, знанията и уменията на 

служителите. Критерият показва какъв вид и колко са обученията и 

подобренията в образованието на служителите. Критерият е организиран 

като индекс, за да се премахне всякакъв размер или свързана с отрасъла 

зависимост. 

 

2.2. Иновационен капацитет на бизнес организациите 

Иновациите са силен инструмент в ръцете на бизнес организациите. Чрез 

тях те могат да постигнат всяка една от бизнес целите си, прилагайки ги в 

управлението на всички свои дейности и въплътявайки ги в механизмите си на 

управление и функциониране. Те са считани от редица учени, изследователи, 

политици и анализатори за най-мощния лост, влияещ и управляващ развитието 

на човешката и икономическа дейност като по този начин излизат от 

микроикономическото си значение и приемат макроикономическа, глобална 

значимост. Те придават добавена стойност към приоритетните за човечеството 

и глобалната икономика цели: зелена икономика, ограничаване използването 

на изчерпаемите ресурси, намаляване на бедността и социалното изключване, 

ориентиране към високо технологизиране на обществото и производството, 

подобряване на образованието, стабилизиране на регионалните икономики, 

усъвършенстване. Признавани като такъв инструмент, иновациите намират 

централно място в стратегическите цели на бизнес организациите и все по-

често се явяват като инструмент за повишаване на капацитета и потенциала за 

постигане на различни краткосрочни и дългосрочни цели. Такива могат да 

бъдат увеличение на приходи, постигане на определена норма на печалба, 

имидж, конкурентоспособност, устойчиво развитие, социални каузи и много 

други. Капацитет по същество е свойство на обект да оползотвори свои 

натрупани и акумулирани ресурси или характеристики. Когато иновациите се 

използват за повишаване на капацитета на бизнес организацията, често се 

използва термина иновационен капацитет. Иновационният капацитет на 

бизнес организацията е тези нейни характеристики, дейности, перспективи и 

прояви, които могат да оползотворят потенциалните граници на нейното 

иновационно представяне. Процесът, по който се развива иновационен 

капацитет в една бизнес организация следва следните стъпки: оценка, анализ 

на възможностите за развитие и моделиране на определени дейности в 

компанията за постигане на поставени цели. Всички три етапа от оценката и 

анализа на иновационния капацитет на една бизнес организация се изготвят по 
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пера по основни дейности и поставени цели чрез кръстосан подход. Процесът 

е непрекъснат и последователен, разделен в много на брой итерации, 

изпълнявани оперативно по време на живот на бизнес организацията [2]. 

Подход за процес по увеличаване на иновационния капацитет на бизнес 

организация включва следните етапа: 

• Оценка на иновативната дейност и текущо състояние. 

• Анализ на перспективите в и около бизнес организацията по 

отношение на иновативността ѝ и нейното иновационно представяне. 

• Моделиране на изведените перспективи върху представянето на 

бизнес организацията и изготвяне на план за изпълнение на процеса по 

увеличаване на иновационния капацитет. 

От съществено значение е иновационният капацитет да бъде не само 

оценен и анализиран, но и да бъде изграден модел за неговото бъдещо развитие 

и посока (етап на моделиране). В настоящия доклад е изразена тезата, че 

потребителската иновация може да бъде силен инструмент в ръцете на бизнес 

организациите в процеса по построяване и надграждане на иновационния им 

капацитет. 

 

2.3.  Управленски информационни системи 

В изследването са използвани трите основни управленски системи - ERP 

(Системи за управление на ресурсите), CRM (Системи за управление на 

взаимоотношенията с клиенти) и Business intelligence (Системи за бизнес 

разузнаване и анализ). 

 

ERP (Системи за управление на ресурсите) 

ERP системи или Enterprise Systems се реализират, за да рационализират 

информационните технологии на компанията, като по този начин намаляват 

разходите и създават нови възможности, за да постигнат оптимално бизнес 

постижения. В този проект една ERP система ще бъде определена като голяма 

информационна технология, предназначена да автоматизира и интегрира 

бизнес процесите, да споделя общи данни и най-добри практики в 

предприятието и да предоставя достъп до информация в реално време [3]. Тя 

може да автоматизира и свързва широк спектър от процеси, като управление 

на веригата за доставки, контрол на инвентара, поддръжка на продажбите, 

управление на взаимоотношенията с клиенти, счетоводство, човешки ресурси 

и почти всяко друго управление, ориентирано към данните. Работейки в 

различни отдели и функции, тези системи имат голям потенциален ефект 

върху организацията и нейното представяне. 

Важна разлика между ERP системите и другите бизнес информационни 

технологии е обмяната на данни в реално време и споделянето им. Преди ERP, 

всеки отделен отдел може да има свои собствени, често по поръчка изградени 

ИКТ приложения, т.нар. "Автоматизация на островите". Обикновено всички 
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тези приложения работят със собствени типове и формати на данни, докато 

всички те трябваше да работят заедно.  

Пълната интеграция на информационните системи също може да има 

своите недостатъци. То принуждава компанията към пълна интеграция, дори 

когато определена степен на сегрегация на бизнес сектори може да бъде в своя 

най-добър интерес. И това принуждава една компания към генерични процеси, 

дори когато персонализираните процеси могат да бъдат източник на 

конкурентно предимство [4]. Някои основни предимства, които ERP 

системите носят на организациите са: 

- Ефективност – в изпълнение на ежедневните операции и използване на 

ресурси; 

- Прогнозиране – предвид че информацията в ERP е възможно най-точна и 

акуратна, фирмите могат да правят реалистични оценки и по-ефективни 

прогнози. 

- Интегрирани данни и информация – чрез обединяване на бази данни и 

превръщането им в информация чрез генериране на вторични данни; 

- Съкращаване на разходи чрез постигане на пълен мониторинг върху 

ползваните ресурси; 

- Скъсяване на веригата за доставки; 

- Продуктивност – постигане на по-висока продуктивност чрез 

комплексното използване на информация, ресурси, процеси; 

- Постигане на изискванията в промяна на правните норми и изисквания; 

- Сигурност на информацията и потока на данни; 

- Повишаване на нивото в обслужването на клиенти; 

 

CRM (Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти) 

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти, често 

наричани CRM (от англ. ез. Customer relationship management) имат за цел да 

систематизират информацията за клиентите, която да бъде използвана за по-

лесното и успешно комуникиране с тя. Много от тези системи опосредстват и 

самата комуникация [5]. Основни функционалности, които спомагат 

ежедневната комуникация с клиенти и повишават продажбите, клиентската 

удовлетвореност, кръстосаните продажби, лоялността на клиентите, бързото и 

по-качествено обслужване са [6]: 

- Автоматизация на продажбите – стреми се да взаимодейства с клиентите 

и да автоматизират определени бизнес функции из цикъла на пред-

продажбите, които са необходими за проследяване на потенциалните 

клиенти и привличането им като нови клиенти; 

- Автоматизация на маркетинга – стреми се да автоматизира повтарящи се 

задачи и действия, за да се увеличат маркетинговите усилия в различни 

точки от жизнения цикъл на привличането на клиент като същевременно 

се съкрати процесът и се намалят разходите за работна ръка; 
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- Автоматизация на контактен център – включва различни аспекти от 

телефонната/имейл работа с клиенти, обикновено при тяхното 

обслужване. Такива могат да бъдат: предварително записано аудио, 

ранжирано по категории въпроси; ясна информация за клиенти, 

категорията му и предефинирани препоръки за нови продукти или 

кръстосани продажби; бързина в търсенето на необходимата информация 

по време на обслужване и др. 

- Технология за геолокация или услуги, базирани на местоположение, с 

което да се повиши персонализацията при обслужването на клиенти. Тази 

функция на CRM се явява особено значима в секторите от аутсорсинг и 

глобализационните процеси, които поставят компаниите в позиция да 

обслужват клиенти от различни държави. 

- Автоматизация на работни потоци - помагат на бизнеса да оптимизира 

процесите, като опростява всеобхватните работни натоварвания и 

позволява на служителите да се съсредоточат върху творчески задачи и 

задачи на високо ниво. 

- Мениджмънт и контролинг - CRM дават възможност да се въвеждат, 

проследяват и анализират данните за потенциалните и реални клиен на 

едно място, вкл. всяка задача, комуникация, клиентски жизнен цикъл. 

- Технологиите за изкуствен интелект дават възможност за автоматизация 

на повтарящи се задачи, за идентифициране на модели на закупуване на 

клиенти, за да предскажат поведението на бъдещите клиенти и др. 

 

Business intelligence (Системи за бизнес разузнаване и анализ) 

Системите за бизнес разузнаване и анализ трансформират и обединяват 

данните на бизнес организацията от всички източници и бази, където тя се 

съхранява в интелигентна система. Целта на тези системи е да способстват 

чрез комплексна информация стратегическите и тактически бизнес решения 

на организацията. Системите за бизнес разузнаване и анализ анализират 

набора от данни и представят аналитични констатации в отчети, обобщения, 

табла, графики, графики и карти, за да предоставят на потребителите подробна 

информация за състоянието на бизнеса. В последните години,  Системите за 

бизнес разузнаване и анализ все повече се превръщат в инструмент на бизнеса 

без наличието на намеса от специалисти по информационни технологии и 

обработка на данни [7]. По този начин тяхната полза за организациите се 

увеличава още повече. Това са някои от идентифицираните в литературата 

бизнес ползи. 

- Намаляване на разходи, вкл. невидими такива преди извършване на 

задълбочен анализ. 

- По-ясна комуникация на изпълнението с потребители и сред 

мениджмънта, вкл. със заинтересовани страни. 

- Контрол върху информацията. 
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- Бърза реакция при настъпили промени. 

- Стандартизация на процеси и данни вследствие от използването им. 

- Обединяване на данни от различни източници и постигане на 

хармонизация. 

- Постигане на единна точка на истинност данни при данни с няколко и 

различни записа. 

 

3.  Методология на изследването 

За постигане на търсените резултати от изследването е организирана 

дискусия във фокус група с експерти по внедряване на управленски 

информационни системи в бизнеса, която дискусия да обобщи коя от 

анализираните системи по какъв начин влияе и евентуално подобрява 

иновативността на бизнес организацията. За целта на дискусията са 

използвани изведените основни ползи от анализираните УИС в литературния 

анализ, към всяка ползи от които е обобщен резултатът от проведената 

дискусия за посока и аргументация как влияят върху иновативността на бизнес 

организацията. Във фокус групата участват трима водещи експерта по 

внедряване, които работят и с трите УИС, попадащи в обхвата на 

изследването. За да бъде постигнат фокус на фирмената иновативност в 

дискусията на фокус групата, авторът на изследването е участвал като 

модератор и е представил основните моменти на фирмената иновативност и 

иновационния капацитет на бизнес организациите (БО). Обобщенията също са 

направени от автора, за да бъдат избегнати по-техническите заключения или 

такива, които имат отношение към измерения на бизнес дейността, не пряко и 

толкова свързани с нейната иновативност. 

 

4. Резултати и заключение 

Резултатите са представени в таблица 1 за по-ясна визуализация и 

принадлежност на обобщените аргументи и мнения по време на дискусията 

към съответното предимство на анализираната УИС. 

 
Таблица 1. Предимства на УИС и техни потенциални ползи  

за повишаване на фирмената иновативност 

Полза от УИС за бизнеса Резултат от дискусията по отношение на 

иновативността на бизнес организацията 

ERP 

Ефективност в 

изпълнение на 

ежедневните операции и 

използване на ресурси 

Иновациите с по-ефективна и бърза  доставка, 

обслужване, цена, съкращаване на пътя до 

клиента са основен инструмент за повишаване 

на иновативността на бизнес организацията. 

Силната страна на ERP да спомага 

повишаването на ефективността има цялостно 
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положително влияние върху иновативността 

на БО. 

Прогнозиране Спомага изготвянето на иновативни метрики и 

процеса по смяна на характеристики в 

развитието на иновации. 

Интегрирани данни и 

информация 

Спомага процеса по преследване на 

иновативни метрики 

Съкращаване на разходи 

чрез постигане на пълен 

мониторинг върху 

ползваните ресурси 

Инструмент за намаляване на разходи и път от 

производител до клиент – основни 

характеристики на подобрените иновации 

Скъсяване на веригата за 

доставки 

Инструмент за намаляване на разходи и път от 

производител до клиент – основни 

характеристики на подобрените иновации 

Постигане на по-висока 

продуктивност чрез 

комплексното използване 

на информация, ресурси, 

процеси 

Увеличената продуктивност води и 

комплексното използване на информация 

може да доведе до интернационализация на 

иновациите 

Сигурност на 

информацията и потока 

на данни 

Основен инструмент за управлението на 

иновациите и защита на интелектуалната 

собственост 

Повишаване на нивото в 

обслужването на клиенти 

Обслужването и клиентското изживяване 

спомагат разработването на иновации и 

тяхното по-бързо приемане от потребителите 

CRM 

Автоматизация на 

продажбите 

Спомага иновационната дифузия 

Автоматизация на 

маркетинга 

 

По отношение на: таргетиране на клиенти, 

разработване на нови продукти, използване на 

различни канали за маркетиране 

Автоматизация на 

контактен център 

Увеличава приемането на иновацията от 

клиента, увеличава леснотата на използване, 

спомага клиентското преживяване. 

Постигане на единна 

точка на истинност данни 

при данни с няколко и 

различни записа 

Спомага таргетирането и процесите 

BI 

Намаляване на разходи Спомага подобрените иновации и 

комерсиализирането им 
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По-ясна комуникация на 

изпълнението с 

потребители и сред 

мениджмънта 

Спомага вътрешните процеси, целеполагането 

и измерването на иновационните метрики 

Контрол върху 

информацията 

 

Основен инструмент при иновации от сегмент 

Интернет на нещата, където контролът върху 

информацията е критичен 

Бърза реакция при 

настъпили промени 

Спомага преминаването между различни 

иновативни стратегии 

Стандартизация на 

процеси и данни 

Повишава качеството и бързината на 

производство и обслужване 

Обединяване на данни от 

различни източници 

Спомага вътрешно-фирмените дейности и 

процеси 

 

Като резултат от изследването са анализирани основните моменти и 

посоки, в които може да се търси повишаване на иновативността на бизнес 

организацията. Тези идентифицирани аргументи ще бъдат изследвани в 

бъдещата работа на автора и ще бъдат търсени начини за претворяването им в 

пътна карта за действия по увеличаване на иновативността на бизнес 

организацията чрез използването на управленски информационни системи. 

Резултатите от настоящото изследване посочват не само съществуващата 

връзка между иновативността на бизнес организацията и използването на 

УИС, но и конкретни предимства. Резултатите от изследването могат да бъдат 

използвани и от бизнес организации за по-целевото използване на УИС, 

включително и за целите на повишаване на иновативността им и 

иновационния капацитет. 
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Abstract. The paper aims at analyzing educational innovation management practices within 

the literature that might be useful for knowledge transfer towards business organizations and 

business management. The end-purpose is summarizing separate categories for innovation 

management that are relevant for any type of organization when it comes to innovation 

management. As a result, six categories form an Innovation mix, which may be assumed as 

potential diffusion of management practices to business. The Innovation management mix 

contains: (1) creativity management; (2) technology as part of the management and essence 

of innovation; (3) innovation networks, collaboration and sharing; (4) management of 

innovative environment and organizational culture; (5) failure as part of innovation 

management and (6) innovation training.  
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1. Въведение 

 Настоящият доклад е следствие от извършен литературен анализ на 

изследвания в областта на образователните иновации и представя обобщение 

на идентифицирани добри практики от управлението на иновации във висши 

учебни заведения, които могат да бъдат използвани успешно и в бизнеса. 

Някои изследователи ги анализират във връзка с високите технологии, други 

ги разбират като процес на промяна или ги изследват от гледна точка на 
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прилагането на креативност, за да разрешат идентифицирани проблеми и да се 

проучат възможностите [1]. Иновациите са в състояние да увеличат темпа на 

икономическо развитие и икономиката на всяка страна от изоставаща да се 

превърне в догонваща, дори изпреварваща [2]. На практика, разработването и 

управлението на иновациите се оказва управленска задача и тя би била полезна 

в широк периметър на дейности, независимо от индустрия, сектор или 

локалност. Резултатите от изследването могат да бъдат използвани като 

изходни стратегически направления, чрез които бизнес организациите да 

подобрят фирмената си иновативност и нейното управление. Докладът 

представя резултатите от извършен анализ от над 40 литературни източника, 

от които авторите са използвали 20 и са идентифицирали шест добри 

управленски практики от управлението на иновации във висшето образование, 

които могат да бъдат пренесени в бизнеса.  

 

2. Литературен анализ 

Образователните иновации са силно изследвана тема през последните 

години и направление, в което много изследователи и практици, включително 

цели индустрии насочват своите икономически, социални и корпоративни 

интереси. Образователните иновации изпълняват ролята на 

трансформационен инструмент за преминаването през различните стадии на 

икономически парадигми и етапи в развитието на социума и обществото като 

цяло. Те са основен инструмент и в изграждането на индустриите чрез 

подготовката на кадри, зараждането на творчески и креативни „семена“, 

впоследствие трансформирани в иновации в реалния сектор. Чрез 

образователните иновации се цели предимно ефективност, адаптиране към 

промените на средата, интерактивност, но в много от примерите, изследвани в 

научната литература, те изпълняват роля и на основа за иновативни течения в 

управлението, обучението, културната среда, персоналната креативност, 

корпоративната иновативност. Ето защо авторите намират изследването на 

образователните иновации за обект, който дава полезни примери и добри 

научени уроци, а защо не и иновативни практики за управлението на иновации, 

в т.ч. организационни, продуктови и процесни. В настоящото изследване, 

авторите правят литературен анализ на изследвания, фокусирани само върху 

образователни иновации, от които да бъде почерпен опит и добри примери за 

трансфер на знанието за управление на иновации от висшите учебни заведения 

към бизнес организациите. Анализът е организиран в шест основни категории 

на управленски аспекти на иновациите: (1) управление на креативността; (2) 

технологията като част от управлението и същността на иновациите; (3) 

иновационни мрежи, сътрудничество и споделяне; (4) управление на средата 

и организационната култура; (5) провалът като част от управлението на 

иновациите и (6) обучение по иновации. 
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3.1. Управление на креативността 

Креативността е основен елемент на иновативността, която някои учени 

припознават като инструмент за създаване на знание и личностно развитие [3]. 

Още повече, че иновациите, особено онези, които задават посоката в 

определени сектори за десетилетия напред, не са запазена марка за големите 

компании. Напротив, според Baumol [4] малките организации са тези, които 

правят ключовите иновации, които след това биват следвани, доразвити и 

приложени от големите компании и организации. Venera [5] анализира в свое 

изследване серия от основни фактори за повишаване и управление на 

креативността и иновациите, подчертавайки ролята на оценяването, 

организационната култура и информационните технологии като важни и 

съществени елементи на процесите. Доколкото в образователните иновации 

креативността се разглежда като креативност на студентите и креативност на 

преподавателите от една страна и креативност на средата, приемствеността, то 

в бизнес средата, креативността се наблюдава в служителите, работодателите, 

мениджъри, лидери, предприемачи.  Koval [6] анализира креативността през 

нейната функция да бъде имплементирана в работата, начина на мислене и 

творческата реализация. Той свързва развитието на креативно мислене с 

развитие на импровизационните умения, въображението, формирането и 

управлението на мотивацията. Towndrow, Silver, & Albright [7] анализират 

креативността като възможност за свързване на теорията с практиката 

посредством развитие на комуникативността и способността за устно 

презентиране.  

 

3.2. Технологията като част от управлението и същността на иновациите 

Според Ferrari, Cachia, Punie [8] технологичните способности и умения са 

предпоставка за креативност на индивида. В контекста на управлението на 

иновации в бизнес организациите, технологията може да се разглежда като 

средство за иновации, като обект на иновативност, но също и като управленски 

инструмент. Yildirim [9] обобщава, че образованието играе решаваща роля в 

адаптирането на обществото към иновациите в областта на науката и 

технологиите, където е и основната пресечна точка и причина да се търси 

трансфер на добри практики и научени уроци от управлението на иновации 

чрез технологии във висшите учебни заведения към бизнес организациите. 

Martín & Aznar [10] разглеждат технологията като средство за развитие на 

креативността и творческото мислене, т.е. като част от управлението на 

иновациите в организацията. В тази връзка, технологията дава предпоставка и 

за развитие на нови умения, които са от съществена важност за бизнеса и 

следва да бъдат използвани в образованието като част от подготовката на 

бъдещия трудов ресурс.  



589 

 

Beyrouti [11] поставя фокус върху дигиталните технологии като фактор в 

непрекъснато променящата се среда, която от своя страна предизвиква ред 

други промени. Някои от елементите на дигиталните образователни иновации, 

които са съществени в трансформацията на промяната в модела, които са 

едновременно релевантни и за бизнеса са дистанционното и виртуално учене, 

които могат да бъдат разглеждани и като средство за комуникация, управление 

на екипи и работа по глобални/мултинационални проекти. Broskoske and 

Harvey [12] намират в технологията възможността за подобряване на 

работните процеси, географска експанзия, премахване на редица бариери като 

физически граници и увеличаване на ефективността. Beyrouti [13] разглежда 

технологията и като фактор, който се отразява върху формирането на 

служителски профил на професиите на бъдещето, както и колко от функциите 

днес да бъдат заменени с роботизирани и технологизирани решения утре. Тази 

перспектива поставя въпроса за прякото влияние на технологията като част от 

образованието, но едновременно с това и заменящата функция, която 

технологията може да окаже върху бизнеса и трудовия пазар.  

Fidalgo, Lerís, Sein-Echaluce, and García Peñalvo [14] наблюдават, че някои 

"стари" методи, като съвместно обучение/работа в екип и 

персонализирано/адаптивно обучение, чиито ползи са широко доказани и в 

обучението и в бизнеса, но същевременно изискват огромни усилия, имат нова 

роля, принципи и ефективност през призмата на информационните и 

комуникационните технологии. 

  

 2.3. Иновационни мрежи, сътрудничество и споделяне 

 AACSB [15] обсъжда значението на интегрираното мислене и 

интегрираната учебна програма в подкрепа на иновациите. IE действа като 

център за обединяване на множество партии и по този начин улеснява 

интеграционните и иновационни взаимоотношения. Създаването на 

иновационните мрежи, сътрудничество в съвременната и глобализирана 

бизнес среда и принципите за споделена икономика се разглеждат и чрез 

технологичните средства за постигането им [16]. Интегрирането на нови 

технологии, процеси и услуги генерира нови модели, приложими към 

обучението, образованието и бизнеса. Аудиовизуалната технология, 

семантичните хранилища и системите за управление на знанията генерират 

нови модели, които могат да бъдат приложени и адаптирани към всеки 

контекст. 

Иновациите са специфични за контекста и в тази им характеристика 

някои учени намират иновационните мрежи и сътрудничество като модел за 

търсене на специфичен контекст и среда, в които иновациите се 

разпространяват по-лесно и ефективно [17]. Поддържащите мрежи могат да 

улеснят разпространението на новаторски практики и значително да 

допринесат към дифузията на иновациите. 
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2.4. Управление на средата и организационната култура 

В управлението на средата и организационната култура в процеса по 

управление на иновациите, учените имат предвид различни аспекти от 

организирането на иновативността. Такива аспекти са корпоративната 

иновативност и иновативно лидерство на организацията [18], позитивното 

отношение към промяната и адаптивността на служителите и организацията 

като цяло [19], според които дори придобиването на технология не може 

самостоятелно да стимулира креативност и иновации, а е възможно това 

стимулиране само тогава, когато хората развият положително отношение към 

възприемането на новите технологии. За Göl & Bülbül [20] в основата на 

иновационния успех стоят иновативна организационна структура и култура. В 

свое изследване, Yildirim [21] изяснява, че построяването на стимулираща 

иновациите култура и среда започва от средния мениджмънт.  

Развитието на електронните инструменти, хардуерните и софтуерните 

технологии засяга образователните и образователните институции, както и 

влиянието им върху адаптацията на младото поколение [21]. В този смисъл 

използването на технологии във висшите учебни заведения е не само добра 

практика, която се пренася в бизнес организациите, това е своеобразен 

технологичен трансфер на знания и умения от един сектор в друг, което 

повлиява благоприятно средата и организационната култура като елементи на 

управлението на иновациите. 

Garcia [22] разглежда лидерството като основния двигател на промяната 

към по-ефективна образователна система, което от своя страна предизвиква 

прилагането на иновации. В контекста на управление на промяната, 
управление на средата и организационната култура, иновациите се явяват 

инструмент и едновременно цел. 

 

2.5. Провалът като част от управлението на иновациите 

Argyris [23] обобщава в своето изследване, че провалът е неизменна 

съставна в процеса към иновациите и успеха. Като елемент на управлението, 

отношението към потенциалния провал на иновационен проект е важен фактор 

за развитието на иновативността на организацията. Yildirim [21] разглежда 

мотивацията като съществен и водещ елемент в управлението на иновациите, 

предвид че същите означават промяна с двупосочен резултат – провал или 

успех. Друг елемент от микса на управлението на иновациите, пряко свързан 

и с провала е финансирането на иновационни проекти, която дейност също е 

високо рискова и често с висок относителен дял сред причините за неуспех. 

 

2.6. Обучение по иновации 

Проникването на образователните услуги все още не е фактор за 

икономически растеж. Качеството на образованието и възможността му да 

привлича, управлява и създава иновации, чрез стимулиране на когнитивните 
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умения е фактор от ключово значение за иновативен и устойчив икономически 

растеж [24]. Въпреки това, много изследователи идентифицират обучението 

по иновации като стимулиращ фактор за последващото им реализиране и по-

добро управление [24]. 

 

3. Добри практики в управлението на иновации, заимствани от висши 

учебни заведения 

Резултатите от изследването представляват опорни точки, които могат да 

подпомогнат бизнес организациите при създаването, промяната и 

изпълнението на бизнес стратегията си и по-конкретно в иновационната си 

стратегия и управлението на иновационните процеси. Вследствие на 

анализираната литература, авторите идентифицират и обобщават следните 

основни елементи в управлението на иновациите във висшите учебни 

заведения, които биха могли да бъдат успешно трансферирани в стопанския 

сектор. 

(1) Управление на креативността - креативността на всяка бизнес 

организация е от съществено значение за нейното представяне в условията на 

високо конкурентна среда. Креативността на мениджмънта би допринесла за 

по-добро трудово представяне на служителите; тя би създала по-добра среда и 

благоприятен фирмен климат; креативността би спомогнала за разработването 

на иновативен продукт, предлаган по по-добър начин и задоволяващ по-пълно 

очакванията и изискванията на клиентите. Предлагайки креативен подход на 

работа и управление, бизнес организациите биха си осигурили едно по-

устойчиво в дългосрочен период представяне. 

(2) Технологията, като част от управлението и същността на 

иновациите - голяма част от иновациите, които бизнес организациите 

въвеждат в своята дейност са технологични. Технологиите преодоляват 

граници от ресурсно, финансово, пространствено и други естества. 

Технологичните иновации са тези, които осигуряват в най-пълна степен 

преноса на знания и технологии от научните изследвания и опит в реалният 

бизнес. Нарастващото значение на дигиталните технологии позволява на 

бизнес организациите да бъдат много по-гъвкави, по-адаптивни, по-мобилни 

по отношение на времеви и пространствени граници. 

(3) Иновационни мрежи, сътрудничество и споделяне - общоизвестен 

факт е, че споделянето и обсъждането на проблеми от експерти с различен 

профил дава възможност за разглеждането на проблема от множество гледни 

точки и намирането на по-пълни и точни решения. В бизнеса съществуват 

редица форми на иновативни мрежи, които спомагат обмена на опит, знания и 

помощ между различните организации, по отношение на иновативното им 

представяне. Ползите от използването на иновативните мрежи са свързани, 

както с изграждането на добра контактна мрежа от партньори, така и с 

постигането на по-добро конкурентно представяне. Иновациите в мрежата се 
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разпространяват много по-лесно и бързо, като наред с това се разкриват и 

редица бъдещи възможности. 

 

(4) Управление на средата и организационната култура - динамиката 

на бизнес средата, провокира различните организации да бъдат иновативни, 

адаптивни и гъвкави. Поддържането на положително отношение и 

идентифицирането на иновативните възможности допринася за растежа на 

организациите. Създаването на организационна култура по отношение на 

иновативното представяне на бизнес организацията би осигурило един 

непрекъснат процес по генериране на идеи за иновации. Организационната 

култура би помогнала на служителите, които ежедневно осъществяват 

производствения процес да търсят по-добри и ефективни начини за 

оптимизиране на процесите или материалите. Организационната култура би 

помогнала на различните експерти, разработчици, лаборанти, инженери и др. 

да мислят за начините, по които технологичните и продуктовите иновации 

могат да бъдат усъвършенствани. Организационната култура би провокирала 

и мениджмънта да следи за иновации в прилагането на организационно-

управленски подходи. 

По този начин, чрез генерирането на идеи за иновации от вътрешни 

източници и изграждането на добра организационна култура по отношение на 

развитието на иновациите, бизнес организацията развива редица предпоставки 

за стабилно развитие. 

(5) Провалът като част от управлението на иновациите - не случайно 

най-великите учени са претърпявали редица провали в продължение на години 

опити, докато са достигнали до световни открития. Практиката показва 

множество компании, които са се сривали почти до фалитно състояние, след 

това са постигали огромни печалби благодарение на въвеждането на иновации. 

Провалът е важна крачка от постигането на успех. Той носи информация за 

допуснатите грешки, а това е от стратегическа важност за всяка бизнес 

организация. Провалът не бива да се приема, като спънка в развитието 

напротив, той показва върху какво бизнес организациите трябва да обърнат 

внимание, за да постигнат конкурентни предимства. 

(6) Обучение по иновации - Иновациите се прилагат много по-лесно и 

ефективно от добре подготвен и обучен персонал, който притежава 

аналитично и критично мислене [25] По-добре подготвеният теоретични 

практически персонал е фактор за възникване на иновации, чрез отстраняване 

недостатъците на съществуващите процеси и даване на предложения за нужни 

подобрения и нови решения. Резултатите на Nelson и Phelps [25] се базират на 

изследване за определен икономически сектор, но лесно могат да се 

транспонират в образователния сектор- респ. иновационният процес в  сектора 

на висшето образования. 
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На база на формираните шест основни категории, пренесени от добрите 

практики в управлението на иновации в образованието и по-конкретно във 

висшите учебни заведения, авторите представят иновационен микс от 

дейности, които могат да послужат в управлението на иновации и в бизнес 

организации. Иновационният микс за управление е представен на фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Иновационен микс за управление на иновации 

 

4. Заключение 

Съществуват много категоризации за целите на по-лесното и 

интегрирано управление на иновациите. Много изследователи намират 

допирни точки между управлението на иновациите в образованието и 

пренасянето на тези практики в бизнеса. Така например Yildirim [21] 

категоризира иновациите в следните направления: новаторска перспектива, 

използване на технологии, развитие на човешки ресурси, квалификация, 

поемане на риск, координация и комуникация, разрешаване, участие, 

мотивация и финансиране. Въпреки отделянето на елементите от тяхното 

управление според обекта на иновиране, авторите на този доклад намират в 

основата на тяхното управление не в предмета и обекта на иновацията, а в 

управленският аспект. Именно от него, бизнес организацията или лидерът 

може да започне анализ, въвеждане на управленска практика, мониторинг и 

внедряване на процеси за управление на промяната. 

Ето защо, поставените в това изследване категории: (1) управление на 

креативността; (2) технологията като част от управлението и същността на 
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иновациите; (3) иновационни мрежи, сътрудничество и споделяне; (4) 

управление на средата и организационната култура; (5) провалът като част от 

управлението на иновациите; (6) обучение по иновации ще бъдат и основа за 

бъдещи изследвания на темата и задълбочаване на управленските стилове, 

практики и резултатите, до които водят чрез ползване на подобна 

класификация. Авторите са наясно, че сама по себе си, категоризацията на 

иновациите и управлението не носят добавена стойност за бизнес 

организацията и затова, в конкретните категории ще бъдат изяснени 

управленските методи, с които действително би могло да бъде постигнато 

увеличаване на иновационното изпълнение и иновационния капацитет на 

бизнес организацията. 
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Abstract. In the present paper a survey of higher students’ attitudes for entrepreneurship at 

University “Prof. Dr Assen Zlatarov” - Burgas are discussed. The empirical social survey is 

build of three stages. In first stage, description of the different variables (nominal and interval) 

is made. In the second stage, the steps of performing the survey are described. Third stage 

reveals results and analysis of performed survey 

Keywords: students’ attitudes, entrepreneurship, business, private sector, public sector.   

 

1. Introduction 

Entrepreneurship as an economic, social and psychological phenomenon stands 

at the base of modern paradigms of business and the economy as a whole. According 

to many researchers, entrepreneurship is one of the forces, which drive business, as 

entrepreneurs strive to use the full potential of the market to satisfaction growing 

customer needs [1]. One way to accomplish these tasks is through business 

innovation. 

At the same time, in the scientific community, the dependency between the 

development of entrepreneurship and innovation on the one hand and the increase of 

the welfare in the society on the other is well studied. The development of innovation 

policy and entrepreneurial culture in the US economy and in part of the Asian 

countries can be mentioned as an example [2]. In addition, entrepreneurship is linked 

to the presence of highly developed micro and small businesses. Due to a number of 

objective and subjective factors in Bulgaria, small- and medium-sized businesses are 

not well developed. In this line of thought, higher education, in addition to its 

traditional mission, must educate and develop entrepreneurial qualities in higher 

students studying economic disciplines. 

mailto:ivan_dimitrov@btu.bg
mailto:ivan_dimitrov@btu.bg
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The aim of this paper is to present the stages of descripting, performing and 

analyzing to empirical survey of higher students' disposition about the 

entrepreneurship at University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas. 

 

2. Stage 1. Variables Description 
At this stage, all features that reveal the readiness of the students at the 

University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas to entrepreneur-ship are formulated. 

In addition, the units of measurement for each of the variables used in the 

questionnaire are established. In practice, the variables and their metrics form the 

questionnaire consisting of 14 questions. Both qualitative and quantitative variables 

are used in the questionnaire. The measurement of the qualitative variables is carried 

out by nominal rating scales (nominal variables) and quantitative - by using intervals 

(interval variables) [3]. Due to specifics of the survey, namely the study of students' 

attitude and willingness to create and develop own business after finishing their 

higher education in the questionnaire, the nominal variables prevail as they are with 

qualitative nature. 

Nominal variables 

In the present study, the aim of using nominal variables is to identifying the 

presence or absence of certain dependencies, which influences to attitudes towards 

entrepreneurship. 

Interval variables 

While the nominal variables indicate for the presence or absence of a previously 

described attribute, the interval variables express a specific quantitative 

manifestation of the studied object. In the current questionnaire an interval variables 

to collect additional information, which may provide a thorough and accurate 

analysis, are used. 

 

3. Stage 2. Survey Performing 
The second stage of empirical social survey methodology passes through 

following steps: 

Step 1 – Making a Questionnaire - It consists of the variables (nominal and 

interval) which are described in the first stage, systematized according to the logic 

of the study. 

Step 2 – Determination of the respondents - The survey is intend for completion 

by the higher students from the first to the fourth year, full-time and part-time form 

of study, studying specialties Business Management, Marketing, Tourism and 

Industrial management at the Faculty of Social Sciences at the University "Prof. Dr. 

Assen Zlatarov "- Burgas. 

Step 3 – Filling the questionnaire - At the end of each school year, each student 

in the study target group questionnaire card is provided. 
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4. Stage 3. Survey Results Analysis 

After conducting the survey for higher students' attitude towards 

entrepreneurship at the University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas, the obtained 

data by means of SPSS software was processed. Based on this, the willingness to 

start a business after graduation, the plans for professional realization of the students, 

the qualities and the motivation for starting a small business, etc. are analyzed. 

First three questions provide information on the profile of the students who 

participated in the survey. The percentage distribution of the higher students from 

the different specialties is approximately the same, namely: 19% studies "Business 

Administration"; 28% - Marketing; 23% - Tourism and 30% - Industrial 

management. Most respondents are fourth-year students (39%), followed by third 

year students (24%), after them are first-year students with 18%, and second-year 

students (17%). The gen-der distribution is in favor of women, who are over 60% of 

the surveyed group. 

On the question if they would start their own business after graduating from the 

University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas, just over half of the respondents 

(51.2%) said they would try. About 10% answer that they are ready to do so, and 

about 20% say, "I do not know". 

The next two questions are functionally related. The aim is to reveal the students' 

plans about their professional realization in the short and long term. The analysis of 

collected data shows that for a short period of time, nearly 60% of respondents would 

like to be "employed in a public or private company“ and about 30% will try to start 

their own business. Less than 10% declare willingness to work in a family business. 

However, in the long term student attitudes change and the percentage of people 

willing to work as employees decreases to 47% at the expense of those who would 

set up their own businesses (39%) (Table 1). Expectedly, the percentage of those 

who have participated in family business remains unchanged. The high share of 

willing higher students to start their own business in the long term can be explained 

by the weak developed private sector in the country [4, 5]. 

 
Table 1. Higher students’ professional development plans  

What are your professional development plans? 

 immediately after 

graduation 

five years after 

graduation 

I will seek work as an employee in a public 

or private organization 

57.3% 39% 

I will try to start my own business 28.8% 47% 

I will work in our family business 9.1% 7% 

Something else 4.7% 4% 

 

Asked, "what qualities a graduate must have in order to become a successful 

entrepreneur", students arrange the options as follows: 
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  Ambition – 17%; 

 Intelligence – 5,3%; 

 Innovative thinking – 14,5%; 

 Professional competence – 13,5%; 

 Correctness – 13%; 

 Honesty – 10%; 

 Contacts and links – 10%; 

 Risk tolerance – 12%; 

 Aggressiveness – 1,3%; 

 Thrifty – 1,5% 

As it can see, most students define ambition as a leading quality, followed by 

innovative thinking, professional competence, correctness, and risk tolerance. 

Interesting fact is that respondents identify as important both, with same percentages, 

contacts and links and honesty. This can be explained by the specifics of the 

economic relations brought about in the period of transition from planned to market 

economy. 

Table 2 below illustrates the importance that higher students give to a set of 

factors for successful start-up of their own business. 

 
Table 2. Percentage distribution of the importance of factors 

 minor unimportant important major 

important 

Initial capital 1% 3% 39% 51% 

Access to profitable lending 2% 12% 64% 16% 

Access to EU funding 1% 15% 62% 15% 

Economic freedom 1% 10% 50% 31% 

Stable political environment 4% 12% 47% 30% 

Legal advice 3% 17% 54% 20% 

Consultancy on accounting 

matters 

2% 7% 59% 26% 

Market research assistance 2% 11% 54% 28% 

 

More than half of respondents identified access to profitable lending and EU 

funding as leading factors for successful start of their own business. Next, access to 

legal or accounting advice and market issues is arranged. The next variable aims to 

establish students' motivation to start their own business. The analysis of the data 

shows that the motivation to provide a good family life (22, 1%) followed by the 

desire to "work for oneself" and the development of acquired knowledge and skills 

is the guiding principle (Fig. 1) 

Besides the motivation, it is necessary to explore the students' attitude who 

finish their studies at University "Prof. Dr. Assen Zlatarov "- Burgas and the 

opportunities for partnership in starting a private business. 

 



600 

 

 
 

Fig. 1. Higher students' motivation to start their own business 

 

The data in Table 3 below are summarized. About 45% of respondents identify 

family, private sector and government institutions as desirable business partners. The 

most undesirable business partners are the University and their teachers. 

 
Table 3. Evaluation of partnership opportunities 

 
 Rather Yes Yes Rather No No 

Family 27% 45% 16% 6% 

Friends 23% 29% 34% 7% 

Fellow students 17% 25% 33% 15% 

Teachers 15% 27% 31% 20% 

University 7% 21% 38% 23% 

State institutions 22% 40% 20% 10% 

Privet sector companies 27% 45% 14% 7% 

 

By the next question, whether the higher students determine the disciplines that 

they are studying to be useful for starting their own business is checked.  

It turns out that about 40% of the respondents believe that the disciplines they 

are studying during their period of study at the University "Prof. Dr. Assen Zlataov"- 

Burgas are useful in starting their own business (Fig. 2). 

 

22,1%

7%

14,4%

12%

14,1%

10,9%

4,6%

10,2%

4,1% 0,4% To provide myself and my family  a

good life
To make a lot of money

To work for myself

To ensure economic independence

To develop my knowledge and skills

To take independent decisions

To do influence society

To support the development of society

and the economy
To take risk

I don't know
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Fig. 2. Frequency distribution of importance of the studied subjects 

 

On the question "where do you intend to realize after completing your 

education" about one quarter of respondents said - Burgas and about 20% - in the 

territory of Burgas district (Figure 3). This can be explained with the regional 

character of the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov "- Burgas, but also with the 

development of Burgas and its region about last few years. Approximately 17% see 

their realization on the territory of country and about 10% in the territory of the 

European Union. Also 10% of students, the location does not matter, as long as they 

get good income. 

The last two questions are also functionally linked by tracking in which sector 

higher students want a professional realization (Figure 4). The preference of the 

private sector (74%) is more pronounced than the public (23%) 

As a reason for choose the private sector instead public sector, higher students 

set the following prerequisites: 

 work is safer – 19,3%; 

 work is more prestigious – 10,1%; 

 work allows for fast professional rise – 26,9%; 

 you have more free time – 13,9%; 

 pay is higher – 17%; 

 you have additional social benefits – 8,3%; 

 you don’t know – 4,1% 

It is evident that the main prerequisite for which the private sector is preferred 

in students’ professional realization is that the work allows for fast professional rise. 

At next place is that work is safer (which practice does not confirm) and the fact that 

pays is higher. 

 

 

37,3%

36,6%

17,9%

8,2%

Are you studying disciplines that are helpful when starting an 

entrepreneurial initiativa, in your opinion?

Rather Yes

Yes

Rather No

No
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Fig. 3. Place of professional realization 

 

 
 
Fig. 4. “In which sector of the economy do you want a professional realization?” 

 

3. Conclusion 

From the empirical survey conducted among the higher students from first to 

fourth year, studying the subjects of Business Administration, Marketing, Tourism 

and Industrial management at the Faculty of Social Sciences at the University "Prof. 

Dr. Assen Zlatarov "- Burgas and after analyzing the results obtained, there is an 

increased interest in entrepreneurship. Students prefer their professional realization 

not only in the private sector but also in their own companies. There is a  tendency, 

in short term interest in professional realization to the private sector as workers and 

employees to gain more practical experience is directed, but in the long term the 

24,3%

21,4%

2,9%3,8%

16,9%

10,2%

4,2%

9,6%

6,4%

0,3%
In Burgas

In Burgas district

In Southeast Bulgaria

In the place when You was

born

In Bulgaria

In European Union

In coutry outside EU

It does not matter, as long as I

get good income

I don’t know

In USA

24%

76%

Public

Private
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accumulated knowledge and skills will be directed to the establishment of own 

business. In addition, respondents believed that disciplines, which they studies 

would be useful in launching such an initiative. At the same time, in order University 

"Prof. Assen Zlatarov "- Burgas to respond the constantly changing factors of the 

business environment in Bulgaria and in particular in Burgas, it is necessary to do 

periodically monitoring and analyze the higher students' opinion as this is a kind of 

analysis of the feed-back. On this basis, advices are periodically to update the 

programs of study in economics specialties so that students can be successful 

entrepreneurs and adequate participants in the labor market in Bulgaria and the 

world. 
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Abstract. When transporting steam through long steam pipelines, the degree of dryness of the steam lowers 

- x along the electrical current flow, which means that one part of the steam condensates. The calculation 

assumes that the steam condesation is balanced all along the electrical current during its flow. There is a 

mathematical dependence between the mass flow of the steam at the beginning of the pipeline - m1, the mass 

flow of the steam at the end of the pipeline - m2 and the mass flow of the pipeline - m and a random distance 

- y from the beginning of the pipeline. This paper covers mathematical model for solving problems at 

transport of dry and wet steam through long pipelines in a two-phase flow. Using this paper as a model, 

a method is created for determining heat loss, mass loss and pressure drop through the pipeline. Also, 

the paper demonstrates practical implementation of this method at exsisting and new pipelines. 

Keywords: dry and wet steam, pipeline, mass loss, pressure drop. 

 

1. Mathematical model for computer software 
When transporting steam through long steam pipelines, the degree of steam dryness 

decreases - along the flow path, which means that part of the vapor condenses. The calculation 

assumes that the condensation of the steam is even across the length of the flow of  the current, 

during its convection. Between the mass flow of the steam at the beginning of the steam pipeline 

(m1), the mass flow of the steam at the end of the steam pipeline (m2), and the mass flow of the 

steam (m) at a distance (y) from the start of the pipeline, there is a mathematical dependence, [1]. 
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Fig. 1. Schematic view of a pipeline section 

 
𝑚1 − 𝑚

𝑦
=

𝑚 − 𝑚2

𝐿
 (1) 

 

𝑚 = 𝑚1 ∙ [1 −
𝑦

𝐿
∙ (1 −

𝑚2

𝑚1

)] (2) 

 

 From the equation of continuity, the velocity of the vapor of the wet steam is obtained, 

 

𝑣 =
𝑚

𝜌 ∙ 𝐴𝑣

=
𝑚1

𝜌 ∙ 𝐴𝑣

∙ [1 −
𝑦

𝐿
∙ (1 −

𝑚2

𝑚1

)] (3) 

 

 The differential equation for calculating the pressure drop due to friction is 

defined by Equation (4), 

 

−
𝑑𝑝

𝜌
= 𝜆𝑟 ∙

𝑣2

𝐷
∙ 𝑑𝑦 (4) 

 

 The decisions of Equation (4) are, 

 

𝑝1
2 − 𝑝2

2

2 ∙ 𝑝1

=
𝜆𝑡𝑟 ∙ 𝐿 ∙ 𝑍𝑚 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑚2

2 ∙ 𝐷𝑣 ∙ 𝑍1 ∙ 𝜌1 ∙ 𝐴𝑣
2

 (5) 

 

𝑝1
2 − 𝑝2

2

2 ∙ 𝑝2

=
𝜆𝑡𝑟 ∙ 𝐿 ∙ 𝑍𝑚 ∙ 𝑚1 ∙ 𝑚2

2 ∙ 𝐷𝑣 ∙ 𝑍2 ∙ 𝜌2 ∙ 𝐴𝑣
2

 (6) 

 

From Equation (5) and (6) it can be seen that for the calculation of the pressure 

drop, it is necessary to know the steam flows at the beginning - m1 and the end - m2 
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of the steam pipeline. Usually one of them is known, and the other is calculated with 

Equation (7), 

 

𝑚1 − 𝑚2 =
𝑘 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿

𝑟𝑚

∙ Δ𝑇𝑚 (7) 

 

From Equation (7) it can be seen that the temperature of the wet steam during the flow can 

not be constant because one part of the steam that flows through the current condensates. The 

amount of heat from the vapor that releases to the environment during the flow is greater than 

the amount of heat released by condensation, which means that there is a drop in temperature. 

That's why the steamer is divided into sections where the temperature changes in each of them. 

For the known condition at the beginning of the first section, the following sizes are calculated, 

 

(𝑎𝑙)1 =
𝑘 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿1

𝑚1 ∙ 𝑐𝑝

 (8) 

 

(𝑇2)1 = 𝑇𝑎 + (𝑇1 − 𝑇2)−(𝑎𝑙)1 (9) 

 

(∆𝑇𝑚)1 = 𝑚1 −
𝑇1 − (𝑇2)1

(𝑎𝑙)1

 (10) 

 

𝑚2 = 𝑚1 −
𝑘 ∙ 𝐷𝑚 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿1

𝑟𝑚

∙ (Δ𝑇𝑚)1 (11) 

 
Then the pressure at the end of the first section is calculated. The sizes at the end of the 

first section are the same at the beginning of the second section, and the calculation is repeated 

in the described way for all sections.The average vapor temperature - Tm is calculated by 

Equation (12), 

 

∆𝑇𝑚 = 𝑇𝑎 + (𝑇1 − 𝑇𝑎) ∙
1 − 𝑒−(𝑎𝑙)

(𝑎𝑙)
 (12) 

 
 With this temperature, the following calculations are enabled: 

 - thermophysical sizes of steam: and cp. 

 - the average values of the numbers, 

 

𝑅𝑒 =
4 ∙ 𝑚

𝜇 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷
 (13) 
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𝑃𝑟 =
𝜇 ∙ 𝑐𝑝

𝜆
 (14) 

 

𝑁𝑢 = 0,0024 ∙ 𝑅𝑒0,786 ∙ 𝑃𝑟0,45 (15) 

 
 - the coefficient of conventional heat transfer between steam and the wall of the 

pipeline, 

 

𝛼𝑖 =
𝜆 ∙ 𝑁𝑢

𝐷𝑣

 (16) 

 
 The product used for the hydraulic - thermic calculation of the steam pipeline is, 

 
1

𝑘 ∙ 𝐷𝑚

=
1

𝛼𝑖 ∙ 𝐷𝑣

+
1

2 ∙ 𝜆𝑐

∙ ln
𝐷𝑛

𝐷𝑣

∙ +
1

2 ∙ 𝜆𝑖𝑧

∙ ln
𝐷𝑛𝑖𝑧

𝐷𝑛

+
1

𝛼𝑎 ∙ 𝐷𝑛𝑖𝑧

 (17) 

 
2. Numerical example 

Based on the mathematical model, Equation (1) to (17), a computer software has been 

developed that contains (uses) a subprogram to determine the thermophysical steam sizes. The 

program is tested on a specific example. 

 In the example, an analysis of the heat, material balance and the drop of the pressure 

of the steam in the branches (sections) from the steam pipeline that connects the sugar factory, 

the refrigerators factory and the textile factory, all from Bitola, Fig. 2, [4], 

The example was created for branch (sections) 0-1 which is divided into ten sections, and 

the computer software allows the number of sections to be selected by the designer. 

 The technical characteristics of the steam generator are, [4]: 

 - length: L = 550 m, 

 - number of sections of the branch 0-1: z = 10, 

 - outer diameter: Dn=267 mm, 

 - internal diameter: Dy=250 mm, 

 - absolute roughness of the tube: =0,2 mm, 

 - a set of local losses: =30, 

 - coefficient of heat dissipation: c=53,2  W/mK. 

 Insulation data are: 

 - coefficient of heat dissipation: iz=0,05 W/mK, 

 - thickness: iz=55 mm, 

 - coefficient of convective heat transfer between insulation and outer air: a=53,2 

W/m2K. 
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 Steam data at the inlet in the pipeline 

 - mass flow: m = 21000 kg / s, 

 - pressure of saturated steam: p = 9 bar. 

 Data on external conditions 

 - air temperature: ta=-5oC. 

 

 
 

Fig. 2. Schematic of the steam generator [4] 

 
Tabele 1. Parameters of the vapor entry and exit in each section of the 0-1 branch of the steam pipeline [4] 

 

Делница 

Section 
Влезни параметри 

Input parameters 
Излезни параметри 

Output parameters 

 m1 

kg/s 
p1 

bar 
t1 

oC 
m1 

kg/s 
p1 

bar 
t1 

oC 
p 

bar 

1 5,833 9,000 175,1 5,826 8,892 174,2 0,108 

2 5,826 8,892 174,6 5,818 8,783 173,6 0,109 

3 5,818 8,783 174,1 5,811 8,673 173,1 0,110 

4 5,811 8,673 173,6 5,804 8,563 172,6 0,111 

5 5,804 8,563 173,1 5,796 8,451 172,1 0,112 

6 5,796 8,451 172,5 5,789 8,338 171,5 0,113 

7 5,789 8,338 172,0 5,782 8,223 171,0 0,114 

8 5,782 8,223 171,4 5,774 8,108 170,5 0,115 

9 5,774 8,108 170,9 5,767 7,991 169,9 0,117 

10 5,767 7,991 170,3 5,760 7,873 169,4 0,118 



610 

 

Nomenclature 

Av m2 - the surface of the outer diameter of the pipeline 

Dniz mm - outer diameter of the insulation 

Nu  - Nusselt's number 

Pr  - Prandtl's number 

Re  - Reynolds's number 

Zm  - a medium coefficient that characterizes the constellation of 

steam for  

  medium temperature and medium pressure 

cp J/kgK - specific heat capacity of steam 

rm J/kg - heat released from condensation 

Tm K - average logarithmic temperature difference in pipeline 

 W/mK - coefficient of heat conductivity 

tr  - coefficient of friction between steam and pipeline 

 Ns/m2 - dynamic viscosity of steam 

 kg/m3 - steam density 
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Abstract. There is a common problem in the technique, where a transitional connection 

between active figures of expression is accomplished through a figure, that connects them, 

but it is not expressive. The expression uses manners of interaction between surfaces through 

a variational connectional edge and the plastic communication in their connection borders the 

transitional bridge figure without expressing it. 

Keywords: Expression, variational transitions, surface communication passive unexpressed, 

bridge figure. 

 

1. Въведение 

В дизайна на изделия често се среща проблемът, при който се разработват 

в активен план няколко ключови изявени фигурално и пластично компоненти, 

но свързващите ги пластични проекции преминават в, или през фигури със 

свързващ, но не изявен характер. 

Тук разглеждаме особеностите и възможните начини за изявяване на 

активните  и неактивното присъствие на  неизявените пасивни фигури в една 

формално естетична пластична конфигурация. 

Ще разгледаме принципно няколко примера при които са зададени: 

a. Наличие на определен брой различни по характер и повърхнинно 

пространствена характеристика фигури. 

b. Пластичен обект, съставен от три зададени в пространството 

фигурални параметъра.  

c. Способи за изявяване и пластично преходна връзка през неизявена 

фигура 

 Абстрактно- пластични и функционално-ергономични аспекти. 

Тази проблематика има отношение към различни командни елементи органи 

за управление в промишлени изделия, както и средства и пособия на труда. 

 Дефиниране на формата и пространственото положение на изходните 

фигури.  
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 Проучване на пластичните взаимодействия и отделните вариативни 

преходи при изявяване на зададените фигури.  

 Задачата се изпълнява с презумпцията за абстрактно функционален адрес 

на резултиращото тяло. 

d. Фигурите са с предварително дефинирани помежду им параметри, с 

конкретни размерни стойности 

e. Изявяване  

f. Определяне на основен композиционен център и степенувани към него 

по важност определен брой под центрове. В случая, съобразно гледната 

точка към обекта  за композиционен център ще считаме отношението за 

визуално възприятие на всяка от изявените зададени фигури. 

g. Пасивно присъствие /скрито-неизявено присъствие/  на свързващата – 

кореспондентна,  мостова фигура, имаща ролята да осъществява връзка 

между двете изявени по задание фигури. 

Спецификата на тази фигура се състои именно, в нейното неизявено, 

неактивно и позиционирано на строго определено място присъствие. В тази 

връзка можем да дефинираме ролята на тази фигура като мостова фигура – 

преводач. Тя превежда по своеобразен начин специфичните компонентни 

дадености на двете изявени фигури имплантирайки ги в своето специфично 

фигурално естество.   

В показания пример виждаме 

примерна пространствена 

конфигурация на трите зададени 

фигури както следва: 

 Изявени фигури: 

- Фронтално - полуелипса, и 

цяла елипса -  маркирани в тъмно 

синьо 

 Неизявена фигура:  

Същността на тази задача е 

присъствието на междинната, 

„невидима- неизявена- свъзваща 

фигура-преводач“. Тя не трябва 

да бъде изявявана по никакъв  

начин и е само помощна фигура, 

чрез която се създават пластичните 

компонентни връзки на двете 

изявени по задание фигури.  

 

- В междинна позиция, спрямо изявените полуелипса и елипса е ситуиран 

квадрат /в черно/, който осъществява връзката и комуникацията между 
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компонентите на зададените фигури, като самият той е скрит в пластичната 

връзка между тях и не е изявен. 

 

h. Концептуален аналог 

При него се осъществява пространствена пластична деформация на двете 

изявени фигури, като идеята тук е тя да излезе от спецификата на своя право 

равнинен характер и да премине в топологична деформация на усукана 

многостранно в пространството равнина. Единственото условие е при тази 

деформация право равнинната специфика на зададените фигури да премине 

идентично със своята фигурална характеристика /отразена в размерни 

величини/ в произволно деформираната   равнина. 

 

 
 

В показаните фотоси се вижда съпоставката в пространствено равнинните  

характеристики на зададените изявени фигури триъгълник и ромб. 

 

2. Етапи в изпълнение на задачата: 

i. Технология - изрязване на конкретното от цялото.  

По зададените размерни стойности за фигурите и пространственото им 

ситуиране се изработват шаблони от картон или тел, с помощта на които се 

създава пластелинов модел. Следва пластично изграждане на фигурата. Търси 

се множество от интерпретации, много вариантни предложения. Определя се 

концептуален модел, концептуална логика. Прилага се на практика всичко 

научено до сега.  

j. Изработване на модела от гипс. Моделът трябва да е изработен особено 

прецизно. Трябва да бъдат спазени всички размери – до десета от милиметъра! 

Принципно разполагаме с двете изявени фигури и една, която е пасивна. 

Има точно зададени размери на фигурите и тяхното пространствено ситуиране 

(изготвянето в материал изисква и точност и прецизност, както и надеждно 

статично позициониране). 

k. Организационни принципи и начини за пространствено развитие на 

пластичната връзка между зададените фигури: 
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В този пример имаме видима осова симетрия, а зададените фигури и 

тяхната пластична комуникация са изравнени оптично посредством 

идентичността на лява и дясно количествени и пластична интерпретация.   

 

 Симетрия 

 
 

Тук видим недостатък в изявяването на зададените елипса и трапец е 

едноактната комуникация на повърхнините в конституирането на изявен  ръб 

без вариативни стойности в сеченията на дефиниращите го повърхнини / 

сечение с условен остър ъгъл без съществени вариативни изменения/. 

 

• Оптично равновесие 

 
 

Друг вариант на същото задание, при който имаме две гледни точки към 

един и същ пластичен обект. В него за пасивно свързваща фигура е зададена 

окръжност. 

Фигурите, които са с изявен характер, са отново трапец и елипса. 

Осъществен е пластичен преход между тези две изявени по задание крайни 

фигури и междинно стоящата и свързваща ги окръжност. Активно 

затвореното поле от двете зададени фигури е интерпретирано с проници. 

Недостатък тук е отново отсъствието на вариативен ръб при изявяването на 

трапеца и елипсата, похват от базовата пластична ситуация „Комуникация 

на повърхнини“. 

Организационната логика на преходната пластична връзка е в ситуация 

на оптично равновесие, при което няма четима дефинитивна симетрия, а 

балансът е осъществен посредством уравновесяването на внесените във 

осъществената връзка пластични компоненти. 
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В този пример има постигната вариативност в повърхнинната 

комуникация, която изявява в ръб на видимата в близък план изявена, чрез 

него елипса. В посочените примери пасивната фигура с е окръжност. 

 

 
 

1. Модулно–структурно решение 
 

Мрежова структура с модулен 

характер, където обектът с 

автокомбинация осъществява 

модулна комбинаторна повърхнинна 

релефна градация. Това е пример за 

пространствено аранжиране в 

мрежова структура на обектното 

решение в процес на 

автомодулиране, или обекта повтаря 

себе си на идентично отстояние и в 

ритмично пространствено 

ситуиране. Тази организационна 

концепция има  приложим характер 

при евентуално разработване на модулно базирани преградни структури, 

употребявани в пространствения дизайн. 

 

2. Пластична специфика 

 

Пример 1 
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Пример 2 

 
 

В показаните примери 1 и 2 в дясно се вижда междинната пасивна фигура, 

в случая равностранен триъгълник. През неговият 60 градусов ъгъл 

преминават линейни траектории, по които се развиват два вида компонентни 

връзки. Към близката прилежаща фигура /в десния изглед/ е развит коничен 

процес, като върхът на неевклидовия конус в случая стартира от върха на 

пасивния триъгълник. Процесът е продължен в посока на другата изявена 

фигура и се развива в два срещулежащи неевклидови конуса.  

 

Пример 3 

 

 
 

Схематично представен поглед, в който са показани начините за плавно 

преходни връзки между компоненти от изявените в двата края на обекта 

фигури, през междинната пасивна фигура. В посочените примери това е 

равностранен триъгълник, на който една от страните е модифицирана в 

дъговиден сектор от окръжност. 
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Пример 4 

 
 

Тук са показани пластичните комуникации на изграждащите пластичната 

цялост на обекта пасажни повърхнини. Те са в тангентен преход и с свързване 

без видим граничен ръб между тях. Ръбовете, са използвани единствено при 

дефиниране на изявената по задание  състояща се от две засечени окръжности 

фигура. В пластичното решение, в полето на зададената фигура е използван и 

олекотяващ оптично проник. 

 

Пример 5 

 
 

Тук са илюстрирани начините за вариативно изявяване на дефинитивния 

за зададената фигура ръб /две засечени окръжности/. 
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В червено са третирани линиите на сечения с изявен- доминантен 

характер. Те имат пластичен превес спрямо маркираните в черно по-тънки 

сегментни сечения. 

 

Пример 6 

 

 
 

Тук са представени изходните комуникации на изграждащите пластиката 

повърхнини. В червено са маркирани два случая. В примера /горе/ имаме 

изходна връзка от ъглова фигурална даденост с „извливане“, при която 

развитието на пластичната конична повърхнина се осъществява под базовото 

поле в проника на фигурата. В другия пример /долу/, имаме процес на 

„извникване“ или развитие на коничната повърхнина над базовото поле  на 

зададената фигура. 

 

4. Заключение 

Присъствието на пасивната фигура в пластичния силует се явява 

своеобразен мост между зададени две крайни фигури. Наличието и е 

констативно посредством измервателни пособия, а тя трябва да бъде както 

фигурално и размерно съответстваща на заданието, така и като 

местоположение относно своето местоприсъствие.  

Разглежданият проблем е част от разработена авторска методика 

структурирана в пластична глиптика, съдържаща разработени пет основни 

пластични ситуации, както и тяхното прилагане в абстрактни пластични 

решения с прилагане на основните пластични ситуации. Примерите 

използвани тук са от учебния процес в базовият дизайнерски курс в 

специалност „Инженерен дизайн“ по учебните дисциплини „Пластични 

методи“ и техники и „Пластичен синтез“.  
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Abstract. One of the important features in production printing practice, whether traditional 

or digital, is the printing of the so-called spot colors (named colors). In the field of digital 

printing, it is not possible to add additional printing units to printers, so it is necessary to have 

the most accurate Pantone color simulation possible using only the four process cyan, 

magenta, yellow and black colors. Three methods for assessing the accuracy of Pantone colors 

reproduction by printing with color servers (without built-in Pantone libraries) were used in 

the study [1]. 

Keywords: color management, ICC printer profile, color quality, soft-proof, pantone color. 

 

1. Въведение 

       Една от важните особености в печатната практика, независимо дали 

традиционна или дигитална, е отпечатването на т.нар. каталожни цветове (spot 

colors). Най-разпространените от тях са на фирмата Pantone и затова у нас са 

получили името Пантон цветове. Нуждата от такива цветове е възникнала 

поради ограничената цветова гама, както на традиционния, така и на 

дигиталния печатен процес с използване на само четири мастила. Желанието 

на клиентите за по-ярки, по-наситени и точно възпроизведени цветове е довела 

до разработването на цели палитри от специализирани цветове, които могат да 

се визуализират на дигитален екран (в повечето случаи), но не могат да се 

отпечатат чрез традиционен или дигитален печат, като вместо това за тяхното 

отпечатване в дигиталните проекти се залага отделен цветови канал и 

цветоотделка за всеки следващ Пантон цвят. При реалното им отпечатване се 

използва отделна печатна секция, заредена със съответното мастило по 

Пантон. В областта на дигиталния печат не е възможно добавяне на 

допълнителни печатни секции към принтерите и затова е необходимо да има 

вариант за възможно най-точна симулация на Пантон цветове с използване 
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само на четирите процесни цвята циан, магента, жълт и черен. А защо въобще 

е необходимо да се симулират Пантон цветове? Причината е в това, че те 

масово се използват от дизайнери като надежден, апаратно независим метод за 

предаване на цветовете от идейния проект до крайния (най-често офсетов) 

печатен продукт. Също така много фирмени знаци се дефинират като запазени 

марки, изградени именно от Пантон цветове. С масовото навлизане на 

дигиталния печат на пазара става все по-важно и цветовете по Пантон да се 

отпечатват възможно най-точно. Настоящото изследване има за цел да установи 

степента на съответствие на отпечатвани Пантон цветове с еталонните им 

дигитални палитри. Каталозите на Пантон, които имат реално достижими 

цветове чрез дигитален печат са Pantone Coated и Uncoated. Авторът разполага 

с тези каталози, както и със специализиран софтуер за работа с Пантон цветове 

Pantone Color Manager (фиг. 1) [2]. От този софтуер е възможно дигиталните 

библиотеки да бъдат експортирани в софтуерните пакети за дизайн Adobe 

Creative Suite и да бъдат използвани при създаване на нови проекти за печат. В 

настоящото изследване именно тези библиотеки са използвани за генериране 

на тестови страници, които се отпечатват и в последствие измерват. Трябва да 

се отбележи, че на практика всеки принтер би създал “някакви” цветове при 

задаване за печат на Пантон цветове. Точността на възпроизведените цветове 

ще зависи от това дали постскрипт интерпретаторът на принтера или 

цветовият сървър имат възможността да “разпознават” определени CMYK 

комбинации като дефиниции на Пантон цветове или, в случая с цветовите 

сървъри, да разпознават директно Пантон цветовите канали в даден файл, 

изпратен за обработка към тях. Опцията за вграждане на Пантон цветови 

библиотеки в цветови сървъри понастоящем е платена, затова и изследваният 

цветови сървър не разполага с такива. 

 

 
Фиг. 1. Специализиран софтуер Pantone Color Manager 

 

Фиг. 1 показва част от библиотеката Pantone Solid Coated с приложен 

върху цветовете генериран от автора ICC профил за изследвания сървър. 

Цветовите квадрати са разделени на две части, като горната показва екранния 

еталон, а долната печатния еквивалент на този цвят. В някои от квадратите има 
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удивителен знак, показващ, че този цвят е извън гамата на принтера и не би се 

отпечатал правилно. 

 

2. Оптимизация на изследван цветови ICC профил 
В настоящото изследване са използвани три метода за оценка на 

точността на цветовъзпроизвеждане на Пантон цветове чрез отпечатване с 

цветови сървър (без вградени Пантон библиотеки). За постигане на по-голяма 

колориметрична точност на възпроизвеждане на Пантон цветове в настоящото 

изследване е направена още една важна стъпка – генерираният 

индивидуализиран цветови профил за цветовия сървър е оптимизиран чрез 

софтуер i1Profiler. Оптимизацията е много полезна функция, позволяваща 

допълнително доусъвършенстване на цветовите възможности на даден профил 

чрез добавяне на дефинирани от потребителя допълнителни цветове към вече 

измерените при генерирането на профила. В конкретния случай, към профила 

са добавени, отпечатани и измерени всичките 1360 цвята от дигиталната 

библиотека Pantone Solid Coated. По този начин е генериран нов цветови 

профил за сървъра, специално оптимизиран за предстоящите измервания на 

колориметричната точност на възпроизвеждане на Пантон цветове. На фиг.2 

(дясно) е показана цветовата гама на този профил. От фигурата е видно, че 

оптимизираният профил добавя малки, но важни за репродукцията на Пантон 

цветове предимства под формата на разширена цветова гама.  

 

 

Фиг. 3. Цветова гама на оптимизиран за възпроизвеждане на Пантон цветове профил 

(в зелено), съпоставен с неоптимизиран индивидуализиран профил (в червено) при 

сечение на гамите на профилите с равнина, преминаваща през оста L* в точка L=50 

(максимална наситеност на цветовете) 

3. Аналитичен метод за определяне на колориметрична точност  
Първият метод е аналитичен и се състои от експортиране на Пантон 

дигитални библиотеки Solid Coated и Uncoated като текстови файлове, 

съдържащи дефиниции на тези цветове в LAB координати и спектрални 
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измервания за всеки отделен цвят. В специализиран софтуер за 

колориметрични изследвания Babel Color CT&A тези библиотеки се подлагат 

на специална двупосочна цветова трансформация (roundtrip) [3] и получените 

стойности за Пантон цветовете се сравняват с оригиналните стойности. След 

това се извършва и статистически анализ на цветовите грешки. Това е 

аналитичен метод, позволяващ да се предвиди колориметричната точност на 

възпроизвеждане на Пантон цветове на даден принтер, преди да се извърши 

реален печат [4]. При този метод се анализират всички 1360 цвята от 

библиотеките coated и uncoated. На фиг. 4 са показани визуализираните 

еталонни библиотеки с Пантон цветове от каталозите Coated и Uncoated, които 

служат за сравнителни еталони. 
 

  

Фиг. 4. Дигитален сравнителен еталон на библиотека Pantone Uncoated (ляво) и 

Coated (дясно) 

 

На фиг. 5 са показани графичните резултати от изследването на цветови 

сървър Fiery X3e 22C, работещ с принтер Konica Minolta Bizhub C350 за 

библиотеки uncoated и coated. Цветовете на фигурата са прегрупирани според 

големината на цветовата им грешка. По този начин може да се направи по-

глобална оценка за цветопредаването на изследвания сървърен профил. Вижда 

се, че профилът отпечатва почти всички цветове без най-наситените от Пантон 

каталога с цветова грешка под делта Е2000=5 (максимален допустим праг за 

цветова разлика възприемана от човек без да оказва влияние на коректното 

цветопредаване). Това е индикация за високо качество на изпитвания принтер. 

На фиг. 6 е показан статистически анализ на сравняваните данни. И за двете 

цветови библиотеки резултатите са много добри. Може да се очаква коректно 

симулиране на Пантон цветове от принтера. В заключение трябва да се 

отбележи, че направените тестове са само теоретична симулация на печат и 

тестовете в следващата точка показват реалното поведение на изследвания 

цветовия сървър. Важно е да се знае, и че извършеният по този начин тест 

реално не използва вградените библиотеки на Пантон в цветовия сървър, 

защото отпечатваните тест страници са растерни и не съдържат цветово 

сепарирани канали, включително и Пантон канали.  
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Фиг. 5.  Графични резултати от теста за цветови сървър Fiery X3e 22С за библиотеки 

uncoated (ляво) и coated (дясно) 

 

Фиг. 6. Статистически анализ на резултатите от теста за цветови сървър Fiery X3e 

22С за библиотека Uncoated (ляво) и Coated (дясно) 

4. Практически метод за определяне на колориметрична точност 

Вторият метод е логично продължение на първия и се състои в генериране 

на тестови образи за печат от дигиталните Пантон библиотеки, отпечатване, 

измерване на получените Пантон цветове и колориметрично сравняване с 

дигиталните оригинали (фиг.4), последвано от статистически анализ на 

цветовите грешки. При този метод също са анализирани всички 1360 цвята от 

библиотеките coated и uncoated. Измерените отпечатани Пантон тест страници 

се отварят със софтуер Babel Color Patch Tool. Паралелно се отварят и 

еталоните, от които е извършен печата. Чрез инструмента Compare се 

извършва колориметричен анализ на двата файла. На фиг. 7 (ляво) е показан 
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колориметричен сравнителен анализ на пълна еталонна тест скала Pantone 

Uncoated за цветови сървър Fiery X3e 22C. Видно е, че засегнатите от 

цветовите разлики Пантон цветове са много повече отколкото при 

теоретичния анализ. Това е доказателство за ползата от прилагане на 

практически изследователски методи.  

На фиг. 7 (дясно) е показан колориметричен сравнителен анализ на пълна 

еталонна тест скала Pantone Coated. От фигурата се вижда, че сървърът почти 

запазва колориметричната си точност. На фиг. 8 е показан резултатът от 

статистическия анализ на направените колориметрични сравнения от фиг.7. 

Числените резултати от анализа са близки с лек превес на сървъра X3e 22C. 

Наблюдава се изразено по-точно и с по-малко разсейване цветопредаване при 

отпечатване на библиотеките Pantone Coated. 

    

Фиг. 7. Колориметричен сравнителен анализ за цветови сървър Fiery X3e 22C на 

пълна еталонна тест скала Pantone Uncoated (ляво) и на Coated (дясно) 

   

Фиг. 8. Статистически анализ на пълна еталонна тест скала Pantone Uncoated (ляво) и 

Coated (дясно) 
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5. Определяне на колориметрична точност чрез отпечатване на 

характерни цветове и сравняване със софтуерни и хартиени каталози 

Третият метод има по-практична насоченост и се състои от синтетично 

генериране на определени Пантон цветове, които най-често се използват в 

дизайнерската практика, както и Пантон цветове от основната палитра, от 

които на практика се изграждат всички други цветове. Генерираните файлове 

(фиг.9) са записани в пдф формат с отделни цветови канали и сепарации за 

всеки от генерираните цветове. Файловете са заредени в цветовия сървър и 

след растерова обработка в него са отпечатани. След това са измерени със 

спектрофотометър в специализиран софтуер за цветови сравнения i1Share на 

фирма X-Rite.  

 

Фиг. 9. Генерирани тест страници 1 (ляво) и 2 (дясно) с цветове от каталог Pantone 

 

Сравненията са извършени на три етапа: отпечатани цветове с дигитални 

еталони; отпечатани цветове с хартиени измерени еталонни каталози и 

дигитални с хартиени еталони. Трябва да се отбележи, че всеки от цветовите 

канали е дефиниран с точното си име според Пантон библиотеките, защото 

при последващата обработка в сървъра това е задължително условие за 

правилна идентификация на даден цвят и неговото отпечатване с правилната 

дефиниция, вградена в цветовия сървър. Друга особеност е, че за коректно 

изграждане на образи за печат с Пантон цветове, дизайнерът трябва да 

разполага с разпечатка-списък на наличните в цветовия сървър дефиниции, 

защото не всички 1360 цвята са налични и възможни за симулация и 

достоверно отпечатване. След като всички необходими измервателни файлове 

са подготвени е извършен сравнителен анализ на качеството на 

цветовъзпроизвеждане на цветовите сървъри на Пантон цветове от каталозите 

coated и uncoated чрез софтуер Patch Tool и чрез инструмента Compare. На фиг. 

10 до 12 са показани резултатите от тези анализи. Последователността на 

сравненията е следната: принтер – дигитален еталон; принтер – хартиен 

еталон; дигитален – хартиен еталон. 
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Фиг. 10. Колориметричен и статистически анализ на Пантон coated цветове стр.1 и 2 

(печатни срещу еталонни дигитални цветове) 

 

    
 

Фиг. 11. Колориметричен и статистически анализ на Пантон coated цветове стр.1 и 2 

(печатни срещу еталонни цветове на хартия) 

 

 

6. Анализ на резултатите и заключение  

6.1. Отпечатани coated цветове срещу дигитален каталог 

Цветопредаването за основните Пантон цветове от стр.1 е на средно добро 

ниво със средна грешка от 5.46ед. Най-големите грешки са при най-наситените 

цветове, но те не надвишават 8ед. Цветопредаването за допълнителните 

цветове от стр.2 е под средното ниво със средна грешка от 5.22ед., но с 

максимална грешка от 14.31ед. при най-наситените цветове. Принтерът не 

отпечатва добре наситени Пантон цветове. 

 
6.2. Отпечатани coated цветове срещу хартиен каталог 

Цветопредаването за основните Пантон цветове от стр.1 е на средно добро 

ниво със средна грешка от 5.69ед. Грешки има и при най-наситените цветове и 

при пастелни тонове, с максимална стойност 10.98ед. Сравнението с хартиени 

каталози не е препоръчително при дигитален печат. Цветопредаването за 

допълнителните Пантон цветове от стр.2 е под средното ниво със средна 

грешка от 5.71ед., но с максимална грешка от 13.35ед. при най-наситените 
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цветове. Принтерът не отпечатва добре наситени Пантон цветове. Сравнението 

с хартиени каталози не е препоръчително при дигитален печат. 
 

   
Фиг. 12. Колориметричен и статистически анализ на Пантон coated цветове стр.1 и 2 

(дигитални еталонни цветове срещу еталонни цветове на хартия) 

 

6.3. Дигитални еталонни coated цветове срещу хартиени каталози 

Цветопредаването за основните Пантон цветове от стр.1 е много добро със 

средна грешка от 2.96ед. Най-големите грешки са при някои пастелни цветове 

с максимална грешка от 8.19ед. Цветопредаването за допълнителните Пантон 

цветове от стр.2 е на добро ниво със средна грешка от 3.80ед. и с максимална 

грешка от 7.36ед. Сравнението между двата каталога показва недопустими 

цветови разлики (над 5ед.), което е обезкуражаващо за начинаещите 

дизайнери, понеже и двата каталога са предоставени от производителя – 

Пантон. От Направените до тук сравнения може да се заключи, че когато се 

работи с дигитален печат е по-добре да се сравняват отпечатаните Пантон 

цветове с дигитални библиотеки, а когато се работи с традиционен офсетов 

печат с допълнителни Пантон секции е по-добре да се използва хартиения 

каталог. 

 

6.4. Отпечатани uncoated цветове срещу дигитален каталог 

Цветопредаването за основните Пантон цветове от стр.1 е на средно добро 

ниво със средна грешка от 5.11ед. Най-големите грешки са при най-наситените 

цветове, но те не надвишават 8.3ед. Цветопредаването за допълнителните 

Пантон цветове от стр.2 е на средно ниво със средна грешка от 4.99ед., но с 

максимална грешка от 15.40ед. при най-наситените цветове. Принтерът не 

отпечатва добре наситени Пантон цветове. 

 
6.5. Отпечатани uncoated цветове срещу хартиени каталози 

Цветопредаването за основните Пантон цветове от стр.1 е на средно добро 

ниво със средна грешка от 5.28ед. Грешки има и при най-наситените цветове 
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и при пастелни тонове, с максимална стойност 11.55ед. Сравнението с 

хартиени каталози не е препоръчително при дигитален печат. 

Цветопредаването за допълнителните Пантон цветове от стр.2 е на средно ниво 

със средна грешка от 5.03ед., но с максимална грешка от 13.81ед. при най-

наситените цветове. Принтерът не отпечатва добре наситени Пантон цветове. 

Сравнението с хартиени каталози не е препоръчително при дигитален печат. 

 

6.6. Дигитални еталонни uncoated цветове срещу хартиени каталози 

Цветопредаването за основните Пантон цветове от стр.1 е много добро със 

средна грешка от 2.38ед. Най-големите грешки са при някои пастелни цветове 

с максимална грешка от 5.09ед. Цветопредаването за допълнителните Пантон 

цветове от стр.2 е на много добро ниво със средна грешка от 2.41ед. и с 

максимална грешка от 4.55ед. Сравнението между двата каталога показва 

недопустими цветови разлики (над 5ед.), което е обезкуражаващо за 

начинаещите дизайнери, понеже и двата каталога са предоставени от 

производителя – Пантон. От Направените до тук сравнения може да се 

заключи, че когато се работи с дигитален печат е по-добре да се сравняват 

отпечатаните Пантон цветове с дигитални библиотеки, а когато се работи с 

традиционен офсетов печат с допълнителни Пантон секции е по-добре да се 

използва хартиения каталог. 
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Abstract. Normal production practice in digital printing is after proper calibration, 

characterization, profiling of each color laser printer and possible evaluation of the generated 

individualized color profiles to start printing real design projects directly. A modification of 

the process is applied in the present study - specialized test pages have been printed and 

analyzed instead of real design projects. The article shows the results of a color toner printer 

study using a soft-proofing method and subsequent visual comparison of actually printed test 

pages to evaluate its color rendering quality. 

Keywords: color management, ICC printer profile, color quality, soft-proof 

 

1. Въведение 

След коректно настройване, калибриране, характеризиране и 

профилиране на всеки цветен лазерен принтер и последваща оценка на 

генерираните индивидуализирани цветови профили [1] следва логичната 

стъпка да се пристъпи към отпечатване на реални дизайнерски проекти, както 

е нормално в производствената практика. В настоящото изследване тази стъпка 

e осъществена с една модификация – вместо реални дизайнерски проекти са 

отпечатани и анализирани специализирани тестови страници. Тези страници 

са създадени да изследват специфични слабости и характеристики на печатния 

процес за всеки конкретен принтер. В тях има тестови елементи за 

разделителна способност, възпроизвеждане на паметни цветове (синьо небе, 

кафяво дърво, червен домат, жълт банан, европеидно и азиатско лице, стомана, 

пастелни тонове и т.н.т), растерови образи (снимки), векторна графика, 

шрифтове, чисти процесни цветове, богат черен цвят (rich black) и други. 

Освен това тестовите страници са дефинирани в различни цветови 

пространства – LAB, CMYK, RGB и комбинации от тях. Нещо повече – някои 

страници имат, а други нямат вградени цветови профили, други имат само 

т.нар. „output intent“, а трети имат комбинация от данни в RGB формат и 
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CMKY данни без вграден профил, но сепарирани към определен офсетов 

output intent. Цялото описано разнообразие от тест страници цели възможно 

най-пълно да изпита възможностите за качествен цветен печат на 

използваните в практиката принтери. Някои от тест страниците имат за цел да 

изпитат възможностите на цветовите сървъри за работа със стандартизирани по 

ISO PDF-X файлове от различни версии. Независимо от вида на отпечатваната 

страница винаги е полезно тя първо да се оцени числено (колориметрична 

точност на възпроизвеждане), а след това и да се направи визуална оценка 

(субективна оценка). 

 

2. Числена оценка на цветопредаване с използване на софтуерна 

цветопроба 

Извършена е числена оценка на точността на отпечатани тестови страници 

с използване на софтуерна цветопроба. Анализът на образи директно от екран 

е един от най-трудните методи, защото е необходимо да са изпълнени много 

изисквания на съответния ИСО стандарт за условия за наблюдение и 

сравнение на цветни оригинали. Настоящото изследване използва 

специализирана лаборатория и извършеният анализ на образите има голяма 

степен на достоверност. Оригиналните образи са наблюдавани на калибрирани 

и профилирани висококачествени дисплеи, а отпечатаните страници се 

поставят в сертифициран по ИСО осветителен шкаф. Околното осветление и 

цвета на стените, тавана и пода в лабораторията също изпълняват 

изискванията на ИСО. По този начин се постигат оптимални условия за 

адаптация на очите на наблюдателя и към компютърния дисплей и към 

специално осветения печатен оригинал. Описаният метод на работа е 

приложен и при субективния анализ на образи [2]. При тази оценка, тестови 

страници, подготвени за печат, са визуализирани на дисплей и с помощта на 

специализиран софтуер ColorThink Pro е направена софтуерна цветопроба със 

последващ числен анализ на установените цветови разлики между 

оригиналните цветове и тези, които съответният профил предвижда, че ще се 

отпечатат на изследваната комбинация от принтер и хартия. Стойностите се 

визуализират и като векторни цветови разлики в LAB пространството. 

Софтуерна цветопроба може да се извърши чрез няколко софтуера в 

реалните работни процеси – например във Фотошоп. Работата с този вид 

цветопроба изисква много добро познаване на изследвания оригинал, за да 

може само визуално да се оценят всички малки нюанси и промени в 

цветопредаването при симулацията. Обикновено такова познаване на образа 

имат само неговите автори – дизайнери. Друг възможен вариант за софтуерна 

цветопроба е да се използват вградените инструменти на Adobe Acrobat Pro – 

output preview. Тук акцентът не е върху цветовете, които са извън гамата на 

изходното устройство, а върху чисто процесни показатели като количество 

използвано мастило за печат в дадена област от оригинала. 
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     За да може всеки специалист по предпечатна подготовка ефективно да 

обработва оригинали за печат и бързо да добива представа за 

колориметричните преобразувания, които ще настъпят при печат и то в 

количествен и визуален аспект, е необходимо да се ползва специализиран 

софтуер – ColorThink Pro. На фиг.1 са показани използваните за 

колориметричния и визуален цветопробен анализ тестови страници.  

 

Фиг. 1. Тестова страница I (ляво), дефинирана в LAB пространство, представляваща 

трудна цел за печат, защото съдържа много наситени цветове извън гамата на много 

лазерни принтери. Тестова страница II (дясно), дефинирана в CMYK цветово 

пространство, с прикачен стандартен офсетов профил за печат coated Fogra39 

       Фигури 2-9 показват процеса на софтуерна цветопроба и последващ 

графичен векторен анализ на резултатите за тестова страница I. Страниците 

преминават през следните трансформации:  тестов образ, дефиниран в LAB 

пространство, е преобразуван колориметрично в съответното изследвано 

принтерно пространство (дефинирано от съответния генериран профил), като 

важният момент тук е използвания при цветовото преобразуване метод за 

работа с цветовете извън гамата на изходния профил (rendering intent). Първо е 

извършена оценка при абсолютен метод, а след това при релативен метод, след 

това е създадена графика на изчислените делта Е2000 цветови грешки, 

кодирани чрез интензитетна цветна скала. Върху образа e наложена 

измервателна мрежа от 50х50 позиции. Във всяка позиция се измерва 

съответния попадащ цвят от образа и се съставя списък на цветовете. 
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Изчислената цветова грешка за списъка от 2500 цвята се визуализира като 

векторна разлика в 3D пространството. В точка 3 тези страници са 

анализирани визуално (субективно) от обучен наблюдател в стандартизирани 

условия за наблюдения. По този начин е извършен пълен анализ на 

използваните тестови образи – числен и субективен. В настоящото изследване 

е използван цветен тонерен LED принтер Konica Minolta Bizhub C350, снабден 

с цветови сървър. При оценката на цветовъзпроизвеждането на цветовия 

сървър - EFI Fiery X3e 22C-KM са използвани два генерирани цветови профила 

i1Profiler Fiery X3e 22C UV и Fiery Profiler Suite X3e 22CUV за да се оцени 

влиянието на различните софтуерни пакети при профилиране на сървъра. 

Изчисленията са направени за два „rendering intent“-a. 

 

 

Фиг. 2. Цветова трансформация и грешки за профил i1Profiler Fiery X3e 22C UV при 

absolute rendering intent (максимална грешка = 16.18) 

 

Фиг. 3. Изчислени векторни разлики в реални цветове и цветово кодиране на 

грешката 
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Фиг. 4. Цветова трансформация и грешки за профил i1Profiler Fiery X3e 22C UV при 

relative rendering intent (максимална грешка = 16.18) 

 

Фиг. 5. Изчислени векторни разлики в реални цветове и цветово кодиране на 

грешката 

 

Фиг. 6. Цветова трансформация и грешки за профил Fiery Profiler Suite X3e 22CUV 

при absolute rendering intent (максимална грешка = 16.18) 
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Фиг. 7. Изчислени векторни разлики в реални цветове и цветово кодиране на 

грешката 

 

Фиг. 8. Цветова трансформация и грешки за профил Fiery Profiler Suite X3e 22CUV 

при relative rendering intent (максимална грешка = 16.18) 

 

Фиг. 9. Изчислени векторни разлики в реални цветове и цветово кодиране на 

грешката 

 

 След анализа на тестова страница I, дефинирана в LAB пространство е 

извършен колориметричен анализ на софтуерна цветопроба спрямо тестова 

страница II (фиг.10-11), дефинирана в CMYK пространство и с прикачен 

стандартен офсетов цветови профил coated Fogra 39 за да се симулира един 

реален сценарий на работа в практиката – дизайнерите подготвят даден 
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проект, директно сепариран за стандартен печатен процес, например офсет. 

При малки тиражи е все по-изгодно такива проекти да се отпечатват на 

дигитални преси, управлявани от цветови сървъри. Оттук следва и нуждата 

такъв работен процес да се изследва за колориметрична точност. Докато 

изследвания тестов образ от предходните фигури буквално изпитва 

цветопредаването на принтерите до максимална степен, следващият тестови 

образ е много по- близък до реално достижимите цветове на офсетов печат 

и тестът се превръща в анализ на възможностите на даден принтер и сървър 

да достигат цветовите възможности на определен стандарт за офсетов печат. 

Този анализ подхожда малко по-различно при изчисляването на цветовите 

разлики при колориметричните преобразувания, понеже на предходните 

фигури е установено, че голяма част от показаните грешки се дължат на 

разлики в бялата точка, и понеже окото има механизми за справяне с тези 

грешки, тук изследваните цветове от тест образа са получени по друг начин. 

Чрез софтуер ColorThink Pro, всички уникални цветове в тестовия образ (фиг.1 

дясно) са идентифицирани. Съставени са цветови списъци, от които е изграден 

нов тестов образ. Той е колориметрично преобразуван в изходното 

пространство за печат и е изчислена цветовата разлика с оригиналния списък. 

На финала са построени векторни графики на цветовите отмествания на 

списъците с цветове. По този начин е избегнато включването на бялата точка 

на образа в цветовите грешки. При това изследване е изпитван само един 

профил за принтера и само с един rendering intent, поради голямата 

изчислителна сложност на метода (60 398 уникални цвята в тестовия образ). 

 

 

Фиг. 10. Fiery X3e 22C цветови сървър - визуална софтуерна цветопроба и извличане 

на уникалните цветове от образа 
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Фиг. 11. Fiery X3e 22C цветови сървър – изчислени векторни цветови разлики 

 

3.  Субективна оценка на отпечатани тестови образи 

       Тестовите образи на фиг.1 ляво (условно наречен ИСО образ) и дясно 

(условно наречен офсетов образ) са отпечатани на изследвания принтер, като 

стр. I е отпечатана с пълните възможности на принтера, а тест стр. II е 

отпечатана чрез симулация на офсетов печат спрямо спецификацията Coated 

Fogra 39.  

 

 

Фиг. 12. Процес на субективно оценяване на тестовите образи в лабораторията 

 

 Отпечатаните страници са поставени в стандартизиран осветителен шкаф 

Just Normlicht Color Communicator 1, симулиращ дневна светлина D50. 

Яркостта на осветлението е измерена със спектрофотометър и е настроена да 

отговаря на измерената яркост на лабораторния дисплей – 120cd/m2. Дисплеят 
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е калибриран и профилиран, условията за наблюдение в лабораторията са 

спрямо изискването на ISO3664:2009. Опитният наблюдател е престоял в тези 

условия поне 30мин и се е адаптирал към тях. Извършваният тест 

представлява директно сравнение на екранен оригинал и печатен оригинал. За 

по-точна оценка при сравненията на цветовете се използва  специален  

шаблон,  изработен  от  черен  непрозрачен  картон,  с  изрязан  в    него 

правоъгълен отвор, в който попада текущата сравнявана цветова зона от 

екранния оригинал и от отпечатаната страница в осветителния шкаф. По този 

начин се изолира влиянието на околните цветове на образа и се постига по-

точна представа за точността на цветовъзпроизвеждане. На фигура 12 е 

показан процесът на субективно оценяване на тестовите образи в 

лабораторията. 

 

4. Анализ на резултатите и заключения 

4.1.  Числен колориметричен анализ със софтуерна цветопроба стр. I и II 

       За тестова страница I, и при двата изследвани цветови профила, при 

абсолютен метод се наблюдава по-добро цветопредаване на образите спрямо 

предходно изследван от автора сървър, като значими отмествания има само в 

най-наситените цветове от скалата под образа, но тези цветове така или иначе 

са извън гамата дори и на офсетов печат и тяхната точна репродукция е почти 

невъзможна при печат с четири мастила. Очевидно се наблюдава влиянието на 

по-малко износените механизми на принтера, управляван от изследвания 

сървър. Очаква се качеството на печат да е на високо ниво. При анализа чрез 

релативен метод по дефиниция цветовите отмествания са по-големи, защото 

оригиналът има много различна бяла точка от копието и методът изисква 

трансформация на всички цветове за да се отчете този факт. Съответно 

изчислените грешки са много големи, но трябва да се има пред вид, че голяма 

част от тях се дължат на бялата точка на образа, и че при реално отпечатване на 

този образ и визуална оценка тези грешки ще отпаднат, защото човешкото око 

има механизми за адаптация към бялата точка на даден образ, които ще доведат 

до напълно коректно възприемане на цветовете му (доколкото изчислените 

цветови грешки, не дължащи се на бялата точка са близки или по- малки от 

делта Е2000 =5 единици). В случая образът ще бъде отпечатан достоверно. За 

тестова страница II може да се направи извода, че изследвания цветови сървър 

ще отпечата почти идеално копие на тестовата страница, при абсолютен метод 

на трансформация на цветовете, със симулация на цвета на хартията на 

офсетовия профил (влиянието на бялата точка на хартията е изключено). 

 

4.2. Субективен сравнителен анализ на тест страница I 

       Общият цветови баланс на образа е на много добро ниво. Общата 

наситеност на цветовете дори малко надхвърля тази на оригинала, но това 
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може да се дължи и на флуоресценцията на печатната хартия. При образа с 

трите жени цвета на кимоното на средния модел е идентичен с оригинала. 

Фонът зад моделите (драперията) обаче е със съвсем друга цветова тоналност 

– син оттенък, докато в екранния оригинал той е в по-топлата гама. 

Наситеността на жълтите и червените тонове е много добра (корсета на левия 

модел). Кафявият контрабас има малко повече магента отколкото при 

оригинала, но като цяло е правилно визуално възпроизведен. Цветът на 

телесните тонове (лицата на моделите) е много близък до оригинала, без 

отклонения в цветовия тон. При натюрморта се наблюдава много по-точно 

цветопредаване на кафявата гама спрямо друг изследван сървър – Fiery X3e 

8M, например в кафявата драперия зад кошницата с плодове. Металният 

елемент (тирбушон) също е правилно предаден както и тюркоазената кърпа 

под него. Като цяло цветовата гама и наситеността на цветовете тук са по-

големи и водят до по-правилно цветопредаване на образа. Ахроматичната 

скала в дясно на образите също е много добре балансирана с леко отклонение 

в студената гама поради флуоресценцията на хартията и слабости единствено 

в най-светлите градации. При синтетичната скала наситеността на цветовете 

се доближава до оригинала, като само най- наситените сини, зелени и червени 

тонове не могат да се отпечатат правилно, но това е нормално. 

 

4.3. Субективен сравнителен анализ на тест страница II 
       В хроматичната област, на по-общ план се наблюдава много близко с 

оригинала възпроизвеждане на цветовете, с малки отклонения в рамките на 

приемливото на цветовия интензитет (наситеност) предимно в червения и 

оранжевия цвят. В синята област отклоненията са по-малки. Най-големите 

отклонения се наблюдават в някои части на образа при топлите червени и 

наситени оранжеви цветове (изграждани от магента и жълт тонер). При 

зелените цветове също се наблюдават отклонения към по-студена област (по-

малко жълт компонент), вероятно отново дължащи се на хартията. В 

ахроматичната област (неутралните и близките до неутрални цветове) се 

наблюдават отклонения към по-студени цветове, но този ефект вероятно е 

визуален, дължащ се на избелената хартия на копието. 
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Abstract. This scientific paper aims to present the relationship between fractal principles and 

the modular-structural composite solution in industrial design. By using the basic fractal 

principles in product shaping, high-quality design solutions, that meet the requirements of 
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1. Въведение в терминологията 

Според Беноа Манделброт терминът фрактал (от лат. fractus - счупен), 

въведен през 1975, случайни на пръв поглед форми (фрактали) в своята 

същност са сложни геометрични фигури, състоящи се от по-малки такива, 

точно повтарящи по-големите [1]. 

През 1982 г. той публикува труда си "Фракталната геометрия на 

природата", с помощта на която става възможно изчисляването на предмети и 

явления, смятани преди това за невъзможни за измерване (като облаците, 

бреговата линия, рисунъка на релефа на дадена местност). Теорията за 

фракталите има приложение във физиката, химията, астрономията и други 

области на знанието. 

 

2. Свойства на фракталите 

Едно от основните свойства на фракталите като геометрични обекти с 

дробна размерност е себеподобието - отделните части приличат на целия 

фрактал. Те са фигури, определена част от която се повторя в геометрична или 

аритметична прогресия. Съществуват много различни типове фрактали. Може 

да се обобщи, че всичко, което ни заобикаля, е фрактал – облак, молекула 

кислород, клетките на тялото, трахеите, вените на ръцете, листата на 

дърветата, опашката на пауна, реките, снежинките - това са фрактали.  

Фракталите могат да бъдат геометрични и алгебрични. Геометричните са 

известни още с името детерминирани или линейни фрактали. Те се получават 

в резултат на безбройни повторения на една и съща процедура. 

Алгебричните фрактали са най-голямата група фрактали. Наричат се още 

сложни. Получават се с помощта на нелинейни процеси в n-мерни 

пространства. Детерминираните фрактали са линейни, а сложните -  

http://bg.wikipedia.org/wiki/1975
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нелинейни. Според Манделброт тези фрактали се генерирират с „нелинейни 

алгебрични уравнения“ [1, 2]. Пример за процеса е уравнението, използвано за 

построяване на „Множеството на Манделброт“: zn+1 = zn2 + zo, (фиг. 1, 2).  

 

 
Фиг. 1, 2. Фрактали „Множество на Манделброт“ 

 

Фракталната структура намира широко приложение в различни области от 

съвременната наука: в медицината, в икономиката, а също и в способите за 

определяне на сеизмичната активност. 

В съвременния дизайн фракталите могат да бъдат открити в различни 

направления. От специфичните им декоративни възможности, използвани за 

направата на картини, мотиви за печат върху хартия, платове и полимерни 

материали, до функционалните им предимства.  

Фракталният принцип намира широко приложение и в дизайна на средства 

за визуална комуникация. Разработени са софтуери за създаване и изследване 

на фрактали като ChaosPro, FractInt и UltraFractal. ChaosPro също така е в 

състояние да създава анимации, чрез използването на ключови кадри, като 

почти всеки параметър или комбинация от параметри могат да бъдат 

анимирани. Също така е възможно създаването и на триизмерни 

трансформации от двуизмерни фрактали. Поддържането на 24 битов цвят 

позволява създаването на пълноцветни изображения, които могат да бъдат 

запазвани като PNG и JPG файлове при спазване на изискванията за 

управление на цветовете [3]. 

На принципа на конформната геометрия се разработват векторните 

софтуерни програми като Illustrator, CorrelDraw, InDesign и др. Тя е дял от 

геометрията, изучаваща фигурите, които не се променят при конформни 

преобразувания. Конформната геометрия е геометрия, определена в 

евклидовото пространство, в което плоскостта се явява сфера, преминаваща 

през безкрайно отдалечена точка. 
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3. Връзка между фракталните и формоизграждащите принципи в дизайна 

Фракталите представят често използвания модулен принцип на проектиране 

в индустриалния дизайн. 

Използвайки основните фрактални принципи в създаването на 

индустриални продукти с модулна структура могат да се постигнат качествени 

резултати както в естетически, така и във функционален аспект. 

3.1. Основни фрактални принципи: 

 Себеподобие – един от начините да се постигне е изграждане на форма 

чрез прилагане на същия процес във все по-малки мащаби. Това може 

да се осъществи посредством процес, наречен „инициатори и 

генератори“, при който инициаторът е началната форма, а генераторът 

е сбор от копия в конкретен мащаб на инициатора. В генератора може 

да се замени всяко копие на инициатора с копие на генератора в мащаб 

(при необходимост се посочват ориентациите). Примери за такива 

фрактали са: Крива на Кох (фиг. 3), Триъгълник на Серпински (фиг. 

4), Килим на Серпински (фиг. 5) и др. 

 

 

Фиг. 3, 4, 5. Фрактали: „Крива на Кох“, „Триъгълник на Серпински“, 

„Килим на Серпински“ 
 

 Геометрия на равнинните трансформации – трансформациите, които 

се случват в равнината, може да са мащабиране, отражение, завъртане, 

транслиране или комбинация от тях [4].  

 

Фиг. 6, 7. Фрактали с равнинни 

трансформации 

 Обръщане   
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Фиг. 8, 9. Фрактали с обръщане 

 

4. Фракталите и модулната структура в индустриалния дизайн 

Повторението на елементите в дизайна може да има различна цел: 

например, за да се зададе направление на погледа или за непрекъснатост на 

вниманието.  

Модулната структура често решава редица инженерни и дизайнерски 

проблеми, свързани с тектониката, оптимизацията на материални, технически 

и човешки ресурси. Тя води и до решаване на естетически въпроси, касаещи 

формоизграждането и организацията на вътрешните и въшните пропорции на 

елементите. 

 

 
Фиг. 10, 11. Примери за използването на модулен принцип в индустриалния 

дизайн 
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Фиг. 12, 13. Примери за 

използването на модулен принцип в 

индустриалния дизайн 

 

Не на последно място този принцип на проектиране допринася и за 

развитието на по-екологично съобразени процеси на изработка на 

индустриалните продукти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 14, 15, 16, 17. Модулен принцип в индустриалния дизайн 
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Фракталните принципи могат лесно да се възприемат от потребителите, тъй 

като на подсъзнателно ниво ги асоциират с природните структури, които ги 

заобикалят. Освен в индустриалния, те намират все по-широко приложение в 

модния, мебелния, интериорния и графичния дизайн, като част от ежедневното 

обкръжение на човека (фиг. 18, 19). 

 

 
Фиг. 18, 19. Фрактали в изделията за бита 

 

 

5.  Заключение 

Представената връзка между формоизграждащите принципи в дизайна на  

индустриални изделия с модулна структура и фракталните принципи цели да 

мотивира участниците в процеса на създаване на дизайн – продукти към по- 

задълбочено вглеждане и изследване на законите на природата в търсене на 

хармонично потребителско въздействие.  

Разбирайки и прилагайки ги, тези методи могат да допринесат за 

качествено нови естетико-ергономични и потребителски ориентирани 

решения. 
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suggests a selection of results from an empirical study of the factors of PPM effectiveness 
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1. Въведение 

През последното десетилетие проблематиката, свързана с управлението на 

проектно портфолио /УПП/ заема водещо място в литературата и 

изследванията в областта на проектното управление в световен мащаб. Тази 

роля нараства и в резултат на осъзнатата необходимост от постигане на 

организационна гъвкавост при реализацията на проектите, диверсификация и 

специализация на резултатите от проектната дейност и нарастващата 

динамика и сложност на бизнес средата, в която функционират проектно-

ориентираните организации. Все повече мениджъри, включително и в 

България, фокусират своите усилия в процеса на проектно управление върху 

дейности и решения, които не толкова ще доведат до успеха на отделния 

проект, а по-скоро ще подобрят резултатите на организацията като цяло [1]. 

Това се прави с ясното разбиране, че използването на подхода за управление 

на портфолио от проекти е мощно средство за изпълнение на 

организационната стратегия и източник на конкурентоспособност [2]. 

Проектното портфолио представлява група проекти, които се изпълняват 

съвместно и паралелно от дадена организация [3]. Тъй като обикновено 

организациите не разполагат с необходимите ресурси за реализацията на 

всички проектни предложения, отделните проекти се конкурират за своето 

ресурсно осигуряване (човешки, финансови, материални, информационни). 
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УПП е комплексна дейност, изискваща оценка, селектиране и синхронно 

изпълнение на проекти, насочени към реализацията на цялостната 

организационна стратегия. В сравнение с оперативните организационни 

решения, които по-често са свързани с управлението на отделни проекти, УПП 

се разглежда като част от стратегическото управление. 

УПП излиза извън рамките на традиционното управление на проекти, като 

радикално променя начина, по който се разбира и прилага проектното 

управление. През последните години УПП заема ключово място в 

специализираната литература и научно-приложните изследванията в областта 

на проектното управление, организационното развитие и съвременните 

управленски практики. Тази проблематика е особено актуална за България 

доколкото ролята на проектното управление става все по-значима в резултат 

на идентифицираната необходимост от постигане на организационна 

ефективност и свързаните с нея оптимизация, гъвкавост и адаптивност при 

прилагането на модерни управленски методи и подходи.  

УПП има за основен предмет координацията и контрола на множество 

проекти, ориентирани към едни и същи стратегически цели. Същевременно те 

се конкурират за привличането на ограничените организационни ресурси, 

което налага мениджърите да осъществяват процес на „приоритизиране“ на 

проектите от гледна точка на постигане на стратегически ползи за 

организацията [4]. УПП си извоюва стабилна позиция както в практиката, така 

и в изследователската работа по отношение на проектите за развитие на нови 

технологии, въвеждане на нови продукти и навлизане на нови пазари. То 

придобива и глобални измерения във връзка с утвърждаването на глобални 

стандарти и наръчници за УПП [5], подпомагащи организациите да изградят и 

внедрят собствен модел за такъв тип проектно управление. Внедряването на 

подобен модел изисква детайлизирано изследване на факторите, влияещи 

върху ефективността, на този важен от управленска гледна точка подход. 

Целта на настоящата разработка е да представи резултати от изследване 

на ключови фактори на ефективността на УПП, проведено сред български 

проектно-ориентирани организации. 

2. Ефективно управление на проектното портфолио 

Ефективният процес на управлението на портфолио от проекти служи за 

идентифициране, анализ и количествена/качествена оценка на проектите, 

включени в портфолиото на проектно-ориентираната организация. Този 

процес се осъществява на регулярна база, като ключов негов елемент е 

приоритизирането на проектите (т.е. определяне на това кои проекти да бъдат 

започнати, кои ускорени и кои да бъдат приключени. Във връзка с това се 

търсят отговори на въпросите [6]: 

 Кои проекти ще допринесат в най-голяма степен за постигане на 

организационните цели и стратегии? 
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 Всеки един от проектите в портфолиото ли разполага с необходимите 

собствени ресурси, включително хора с необходимия набор от умения? 

 Дали проектът би довел до постигане на очакваните стопански резултати 

(съгласно измерените индикатори на портфолиото)? 

Обобщавайки различните възгледи за УПП могат да бъдат разграничени 

три основни етапа, чрез които се осигурява ефективно управление в рамките 

на проектно-ориентираната организация: 

(1) подбор на комплекс от интегрирани проекти, чиито цели отговарят на 

организационната стратегия; 

(2) определяне на приоритетите в рамките на комплекса и разпределяне на 

ресурсите по отделните проекти при осигуряване на интегрираност; 

(3) оценка на проектното портфолио – на общата му стойност, вътрешната 

му балансираност, ключовите му параметри и съгласуваността му със 

стратегическата цел на организацията. 

Ефективното УПП е базирано върху наличието на подходяща и надеждна 

информация, осигуряваща рационални решения и избор на т.нар. „правилни“ 

(right) проекти [7]. Това е свързано както с поддържането на ефективни 

комуникационни канали, така и с пряка взаимовръзка между 

организационната стратегията с процеса на избор на проекти в портфолиото. 

За мениджърите е важно да преценят доколко очакваните възможности са 

реални възможности. Чрез оценката на стойността и ползите, както и чрез 

анализа риск-възвръщаемост могат да се предотвратят проблемни ситуации, 

които да попречат на оползотворяването на реалните възможности [8]. Чрез 

оценката на ползите, рисковете и други фактори проектните предложения 

могат да бъдат приоритизирани и на тази база да бъдат избрани тези, които 

имат най-висока оценка при ранжирането. Към тях се насочват приоритетно 

необходимите ресурси (финансови, човешки и др.). Това, което е различно при 

УПП, са процедурите за добавяне на допълнителна информация от 

наблюдението в базата данни на проектното портфолио, което позволява 

процес на рационално вземане на решения.  

Имайки предвид гореизложеното може да се направи извода, че 

ефективното УПП е базирано на целенасочено селектиране и приоритизиране 

на проекти, които да допринесат за повишаване на добавената стойност в 

организацията съобразно предварително установени критерии. Приорити-

зацията следва да бъде основана както на специфичните (индивидуални) ползи 

от даден проект, така и на синергичния ефект от неговото взаимодействие с 

останалите проекти в рамката на портфолиото. Тази преценка, естествено, 

следва да бъде направена като се има предвид ресурсните ограничения и 

цялостния капацитет на организацията. 

3. Методически аспекти на емпиричното изследване на УПП 

Проведеното през периода април-декември 2016 г. емпирично изследване 

осигурява детайлна информация относно ключови елементи на процеса на 
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УПП в български проектно-ориентирани организации. Събирането на 

първичната информация е осъществено чрез анкетиране на представители на 

проектно-ориентирани организации, вкл. на висше ръководство, ръководи-

тели на проектно портфолио, проектни мениджъри, експерти в проектни 

офиси и членове на проектни екипи. Използван е методът на инди-видуалната 

анкета. 

Поради специфичния характер на тези организации извадката е 

формирана по метода на целевия подбор (purposive sampling), като са 

използвани възможностите на Интернет-комуникациите (професионалните 

мрежи по проектен мениджмънт и управление на проектно портфолио) и 

специализирана информация от Българската асоциация за управление на 

проекти (БАУП). По-голямата част от респондентите са пряко отговорни и 

добре информирани от-носно управлението в мултипроектна среда, като някои 

от тях имат ключова роля в управлението на проектно портфолио в техните 

организации. Част от респондентите са анкетирани по метода “лице в лице” 

(28 бр.), а останалите (77 бр.) са предоставили мненията си чрез електронно 

попълване на анкетната карта (общо 105 респонденти). 

Анкетната карта е структурирана в съответствие с целите и задачите на 

изследването, като включва 15 въпроса, представляващи комбинация от 

открити и закрити въпроси, структурирани в три раздела – опит и 

квалификация на респондента; фактори на ефективното УПП; процеси за 

ефективно УПП. Структурираното интервю обхваща предварително опре-

делени въпроси, които се задават на всички респонденти в изследването по 

един и същ начин, в една и съща последователност. Типичното тук е 

предоставянето на скали с варианти на отговори, между които респондентът 

избира валидния за него отговор. Използвани са 3-степенна и 5-степенна 

форма на Ликертова (ординална) скала. 

 

4. Основни резултати относно факторите на ефективността на УПП 

На базата на резултатите от емпиричното изследване са идентифицирани 

15 фактори с потенциално влияние върху процеса на вземане на решения и 

ефективността при управлението на проектно портфолио. За всеки фактор 

респондентите поставят оценка по скалата от 1 (много ниска) до 5 (много 

висока) относно степента на неговата важност за постигането на ефективно 

УПП. Мненията и оценките отразяват опита на анкетираните в мултипроектна 

среда в проектно-ориентираните организации (табл. 1). Фактът, че при 14 от 

15 фактора нито един респондент не е посочил „ниска“ или „много ниска“ 

степен на важност показва, че селекцията отразява реалното мнение на 

експертите и практиците, работещи в сферата на проектното управление в 

България. Дадените оценки се различават предимно по акцента, който 

анкетираните поставят върху определени аспекти, посочвайки ги като фактори 

с „много висока“ важност за УПП. Така например, определянето на 
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приоритети при селектиране на проекти е посочено като „много важен“ фактор 

от две трети от анкетираните. 

 
Таблица 1. Разпределение на респондентите според мненията им относно 

степента на важност на факторите при решения за УПП 

№ Фактори 

М
н

о
го

 

н
и

ск
а 

Н
и

ск
а 

С
р
ед

н
а 

В
и

со
к
а 

М
н

о
го

 

в
и

со
к
а 

О
б

щ
о
 

1 
Наличие на проектно-ориенти-рана 

организационна култура 
  1.0 66.3 32.7 100.0 

2 
Прилагане на ясно дефинирани 
правила и процеси за УПП 

  1.0 36.9 62.1 100.0 

3 
Наличие на ясно дефинирани роли и 
отговорности на участниците в УПП 

  22.9 63.8 13.3 100.0 

4 
Наличие на интегрирана 

информационна система за УПП 
  23.5 52.0 24.5 100.0 

5 
Наличие на организационно знание за 

конкретния бизнес / пазара 
  20.3 60.7 19.0 100.0 

6 
Наличие на организационно знание за 
международните стандарти в УПП 

 14.1 39.7 43.6 2.6 100.0 

7 
Образование и професионална 

квалификация на чов. ресурси 
  27.7 59.0 13.3 100.0 

8 
Специфична професионална 
квалификация на човешките ресурси 

за УПП 

   41.0 59.0 100.0 

9 
Специфичен опит на човешките 

ресурси в УПП 
  25.7 42.9 31.4 100.0 

10 
Прилагане на целенасочени мерки за 

управление на риска  
  14.6 54.9 30.5 100.0 

11 
Наличие на функциониращ офис за 

проектно управление 
  23.5 42.4 34.1 100.0 

12 
Ефективност на комуникациите между 

заинтересованите страни 
  4.8 45.7 49.5 100.0 

13 
Определяне на приоритети при 

селектиране на проекти 
   32.4 67.6 100.0 

14 
Съответствие на организационно-
управленската структура с процесите 

по УПП 

  4.8 30.4 64.8 100.0 

15 
Съподчиненост на процесите по УПП 

с организационната стратегия 
  9.4 61.2 29.4 100.0 
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Почти толкова високи дялове се фокусират върху съответствието на 

организационно-управленската структура с процесите по УПП (65% посочили 

„много висока“ степен на важност), както и върху прилагането на ясно 

дефинирани правила и процеси за УПП (62%). Следват два важни аспекта, 

свързани с ролята на човешките ресурси и комуникациите в УПП, а именно – 

наличието на специфична професионална квалификация на персонала за УПП 

(59%) и осигуряването на висока ефективност на комуникациите между 

заинтересованите страни в процеса на УПП (50%). 

Макар и формално на втори план, факторите с идентифицирана „висока“ 

степен на важност от респондентите допълват диапазона на считаните за 

потенциално значими фактори на ефективното УПП от гледна точка на 

анкетираните български експерти и мениджъри. Тук следва да се посочат най-

вече наличието на проектно-ориентирана организационна култура в 

организацията (с „висока“ степен на важност за две трети от анкетираните), 

наличието на ясно дефинирани роли и отговорности на участниците в УПП 

(64%), наличието на организационно знание за конкретния бизнес/пазар, както 

и съподчинеността на процесите по УПП с организационната стратегия (по 

61%). На практика почти същите са резултатите и за наличието на образование 

и професионална квалификация на човешките ресурси (59%), прилагането на 

целенасочени мерки за управление на риска (55%), както и наличието на 

интегрирана информационна система за УПП (52%). 

В същото време се установява известно разсейване на мненията относно 

важността на следните фактори. 

 Около 40% от респондентите определят като „средна“ важността на 

потенциалния фактор „наличие на организационно знание за международните 

стандарти в УПП“, а още 14% я определят като „ниска“. Това вероятно се 

дължи на сравнително ограничената степен на познаване и прилагане на 

международните стандарти за УПП в българската практика. Въпреки това, 

44% определят този фактор като „важен“. 

 Обратно на очакванията, потенциалното въздействие на фактора 

„специфичен опит на човешките ресурси в УПП“ се оценява като „средно“ от 

около една четвърт от респондентите – тук обаче се установява разсейване на 

болшинството от респондентите между оценките „висока“ (43%) и „много 

висока“ (31%) степен на важност. 

 Аналогични са резултатите по отношение на фактора „наличие на 

функциониращ офис за проектно управление“ – 24% от респондентите 

оценяват степента на неговата важност като „средна“; същевременно, 

оценките „висока“ и „много висока“ се поставят от 42% и 34% от анкетираните 

лица. Явно проектният офис все още навлиза като практика в проектното 

управление и оценките за него са разнопосочни. 

В крайна сметка, от гледна точка на практиците и експертите в проектно 

управление най-важно е определянето на приоритети при селектирането на 
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проекти в портфолиото за изпълнение, както и прилагането на ясни правила и 

процедури за управление на портфолиото. От съществено значение е също 

осигуряването на съответствие на управленската структура на организацията 

с процесите по УПП – несъответствията тук биха довели до понижаване на 

ефективността на УПП. Естествено, всичко това би било трудно изпълнимо, 

ако не е осигурена специфична професионална квалификация на човешките 

ресурси, която да им позволи да изпълняват надеждно своите роли и 

отговорности. 

 

5. Заключение 

За ефективното управление на проектните дейности не е достатъчно 

проектите да бъдат завършени в срок, в границите на определения бюджет и 

при постигане на изискванията за качество. Необходим е стратегически 

подход, при който един конкретен модел за управление на даден проект не 

може да се приложи за всички проекти в рамките на портфолиото – необходим 

е комплексен и динамичен механизъм за управление на проектно портфолио и 

изграждане на неговите елементи в рамките на проектен офис (стратегия, 

процеси, организация, инструменти, култура) [9]. Този механизъм трябва да е 

съобразен с организационните приоритети и различните конкурентни 

предимства, например високо качество на продукта, навременна доставка, 

ниски разходи и др. Като определяща роля тук имат стратегическите 

инструменти в мениджмънта на портфолиото от проекти като основен процес 

за осъществяване на връзка и взаимодействие между управлението на проекти 

и бизнес стратегията на организацията. 
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Abstract. The report estimates the quality of the offered transport service by the railway 

passenger transport in Bulgaria. The quality of the service provided is assessed by a utility 

function (function of usefulness) based on collected, processed and analyzed information from 

a survey of passenger shipments carried out. In order to compare the quality of the transport 

service offered by the railways with the quality achieved by the road transport (bus transport 

and use of own cars), the levels of the utility function and the road transport are defined. 

Defined utility function values for the different types of transport can be used to produce a 

modal split for land transport and to determine the market shares for transported passengers 

by type of land transport. 

Keywords: railways, passenger transport, quality, transport service, utility function. 

 

1. Въведение 

Целта на изследването е да се направи оценка на качеството на 

предлаганата транспортна услуга от железопътния пътнически транспорт.  

Качеството на предлаганата транспортна услуга от железопътния 

пътнически транспорт е оценено посредством функция на полезност [1] на база 

събрана информация от проучване на пътническите превози [2,3], както и от 

жалби и оплаквания от пътниците към ИА “ЖА” и допълнителни проучвания.  

Използвани са данните  от проведени анкети на пътуващите във влаковете 

и чакащите на железопътните гари. Анкетите обхващат железопътни гари: 

София,  Пловдив,  Варна,  Бургас, Горна Оряховица,  Стара Загора,  Перник и 

Враца  и направления София – Карлово – Бургас; София – Пловдив – Стара 

Загора –Бургас; София – Мездра - Г.Оряховица – Варна; София – Перник; 

София – Своге – Мездра; София – Мездра – Видин.  
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2. Основни фактори, които определят качеството на транспортната 

услуга 

Качеството на транспортната услуга е оценено посредством функция на 

полезност [1]. Полезността за клиентите [4], ползващи превозни услуги 

(превози с влакове), е представена като функция от следните 6 показателя ( nf

): 

 скорост; 

 честота; 

 цена; 

 вместимост (капацитет на подвижния състав); 

 комфорт; 

 достъпност;  

fF 
 (скорост, честота, цена, вместимост ,комфорт, достъпност) 

За тези показатели са определени стойности - nf по скала от 0 до 5, на 

база направени анкетни проучвания на пътниците. 

Стойности за показателите - nf са представени в таблица 1: 

Таблица 1.  Стойности за показателите - nf  

Скала Качество 

1 Лошо 

2 Задоволително 

3 Добро 

4 Много добро 

5 Отлично 

 

0   nf    5 

n = 1…6 

Максималната стойност на функцията на полезност е 30 и отговаря на 

предоставяне на услуга с отлично качество, т.е. 300  F (Табл. 2). 
 

Таблица 2. Стойности на функцията на полезност 

F Качество 

над 0 - до и 5 Лошо 

над 5 - до и 15 Задоволително 

над 15 - до и 20 Добро 

над 20 - до и 25 Много добро 

над 25 – до и 30 Отлично 
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3.  Оценка на показателите, влизащи във функцията на полезност 

Стойностите на отделните показатели влизащи във функцията на 

полезност за пътническия железопътен транспорт са показани на фигури от  1 

до фиг. 12.  
 

 
Фиг. 1. Оценка на показателите за качество по видове транспорт 

 

Източник: Национално проучване за определяне на цената на времето.  

 

 
 

Фиг. 2. Оценка на обслужването на касите в гарите и във влака 

 
Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 

транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането 

им. 

Оценката на показателите влизащи във функцията на полезност за 

железопътния пътнически транспорт на база проведените анкети е следната: 

 14,30 % от интервюираните смятат, че железопътния транспорт е 

най-удобен; 
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 25,40 % от интервюираните смятат, че железопътния транспорт е 

най-сигурен; 

 7,60 % от интервюираните смятат, че железопътния транспорт е 

най-бърз; 

 36,76 % от пътниците смятат, че обслужването на касите в гарите 

и във влака е на средно ниво; 

 34,69 % от пътниците смятат, че обслужването на касите в гарите 

и във влака е добро; 

 11,73 % от пътниците смятат, че обслужването на касите в гарите 

и във влака е лошо. 

 

  
Фиг. 3. Удовлетвореност от цената на 

пътуването 

 

Фиг. 4. Удовлетвореност от разписанието 

и честотата на влаковете 

Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 

транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им. 

От цената на билетите са удовлетворени 66,84 % от анкетираните 

пътници и 33,16 % са неудовлетворени. По-голяма част от анкетираните не са 

удовлетворени от разписанието и честотата на влаковете – 56, 46 %, а 43,54 % 

са удовлетворени. 

 

  
Фиг. 5. Удовлетвореност от скоростта на 

придвижване с влак 

 

Фиг. 6. Комфорт на пътуване – хигиена 
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Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 
транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им. 
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Относно скоростта - 62,69 % от пътниците не са удовлетворени от 

скоростта на придвижване с влак и 37, 31 % са удовлетворени. 

 

  
 

Фиг. 7. Комфорт на пътуване – наличие на 

бюфет 

 

 

Фиг. 8. Комфорт на пътуване – наличие на 

климатик 

Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 
транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им. 

 

Във връзка с комфорта на пътуване с влак, обобщените мнения на 

анкетираните пътници са следните: 

 

 99,69  % от пътниците са недоволни от липсата на бюфет; 

 89,85 % са недоволни от липсата на климатик; 

 94,70 % са недоволни от липсата на вагон-ресторант в състава на 

влака; 

 62, 62 % смятат, че влаковете са пренаселени. 
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Фиг. 9. Комфорт на пътуване – наличие на 

вагон ресторант 

 

 

Фиг. 10. Комфорт на пътуване – 

пренаселеност във влака 

Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 
транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането им. 
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Общата оценка относно комфорта и качеството на пътуване с 

железопътен транспорт по отделните критерии, дадена от пътниците е 

представена на фиг. 11. 

 

 
 

Фиг.11. Оценка на комфорта и качеството на предоставяната услуга 
Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 

транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането 

им. 

 

Като обобщение може да се направи извода, че 62,94 % от пътниците не 

са доволни от комфорта и качеството на пътуване с железопътен транспорт. 

Доволните пътници са     37, 06 % (фиг. 12). 

 

 
 

Фиг.12. Средна оценка на комфорта и качеството 

 
Източник: ИнфраКеър-ТрансКеър”, ДЗЗД „Оценка на пазарното търсене на железопътните 

транспортни пътнически услуги в Република България и изготвяне на мерки за оптимизирането 
им. 
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Оценка на качеството на предлаганите железопътни пътнически услуги е 

правено и от Европейската комисия, която  издава всяка година Експресно 

проучване Евробарометър относно „Удовлетвореността на европейците от 

железопътните услуги“. То се провежда от TNS Political & Social network в 26 

държави-членки на Европейския съюз в края на лятото. Общо 26,034 

респонденти на възраст 15 и повече години от различни социални и 

демографски групи са интервюирани по телефона (стационарен или мобилен) 

на майчиния си език от името на Генералната дирекция „Мобилност и 

транспорт". Използваната методика е тази от проучванията Евробарометър, 

провеждана от Генерална дирекция Комуникации (отдел "Стратегия, 

корпоративни комуникационни дейности и Евробарометър")  на Европейската 

комисия. Обобщените резултати от изследването, относно качеството на 

предлаганите железопътни пътнически услуги в България са следните: 

 

 33% от българите ползващи железопътен транспорт са 

недоволни от честота на движение на влаковете; 

 29% са недоволни от точността и надежността на влаковете; 

 47% са доволните пътници от достъпността на гари или 

платформи; 

 56% са доволни от възможностите за улеснено закупуване на 

билети; 

 58% от пътниците са недоволни от чистотата и поддръжката на 

гарите; 

 40% са недоволни от чистотата и поддръжката на железопътните 

вагони; 

 82% от българските пътници са доволни от предоставянето на 

информация относно разписанията на влаковете, като едва 18% 

са недоволните пътници по този показател; 

 40% от пътниците са недоволни от предоставянето на 

информация по време на пътуването, по-специално в случай на 

закъснения. 

Според направеното изследване от Европейската комисия, 

неудовлетвореността на пътниците ползващи железопътни услуги в страната 

е свързана най-вече с чистотата на гарите и влаковете и от не предоставянето 

на информация по време на пътуването.  

 

4. Функция на полезност за пътническия  железопътен транспорт 

За да се направи съпоставка на качеството на предлаганата услуга от 

железопътния транспорт с останалите видове сухоземен транспорт, са 

анкетирани и пътници ползващи автомобилен (леки коли) и автобусен 

транспорт. На база проучването на показателите, влизащи във функцията на 

полезност, са определени стойностите на функцията на полезност както за 
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пътническия железопътен транспорт така и за автомобилния и автобусния 

транспорт за периода 2010-2015 год. (табл. 3). Най-голяма е стойността на 

функцията за полезност на автомобилния пътнически транспорт, следвана от 

автобусния и железопътния транспорт. В резултат на направения анализ, може 

да се каже, че качеството на предоставяните пътнически железопътни услуги 

намалява, в резултат на което намалява и стойността на функцията на 

полезност. За 2015 год. стойността на функцията е 18,39, което по скалата за 

оценка означава, че предоставяните услуги са с „Добро“ качество. 

Същото се наблюдава и при автобусния транспорт. Там също функцията 

на полезност намалява, даже с по-големи темпове отколкото при железопътния 

транспорт. За повечето хора функцията на полезност има най-високи 

стойности, при използване на леки автомобили въпреки по-високата цена на 

придвижването. 

 
Таблица 3. Стойности на функцията на полезност по видове транспорт 

 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Автомобилен 29 29,04 29,06 29,07 29,08 29,09 

Автобусен 22,04 21,74 21,44 21,18 20,97 20,79 

Железопътен 19,29 18,98 18,82 18,68 18,53 18,39 

 

Наблюдаваното намаляване на стойностите на функцията на полезност за 

пътниците, ползващи железопътен транспорт е в резултат основно на 

намаляване на вместимостта поради недостиг на изправни вагони и 

локомотиви и намаляване на комфорта на пътуване поради остарелия вагонен 

парк и липсата на вагон ресторанти и бюфет. 

Основните проблеми влошаващи качеството на предлаганата 

транспортна услуга се изразяват в: проблемен достъп до информация, 

неработеща или неподходяща сигнализация; неясно ценообразуване; 

проблеми с възможностите за резервация; условията във влаковете и гарите; 

непригодени перони  или такива, които не отговарят на хигиенните стандарти; 

липса на санитарни възли; труден достъп на хората с увреждания до перона, 

до гарата, до обслужващите съоръжения, до влаковете; твърде малко време за 

качване във влака; не отчитане на смяната на перона при връзките; два влака 

тръгват от един и същи перон с много малка разлика във времето, а 

същевременно има много неизползвани перони; не отчитане на 

мултимодалния транспорт - лоша организация и управление и дори липса на 

връзка с други видове транспорт; закъснения на влаковете; нередовен график 

на местните връзки; отменяне на влакове без предварително предупреждение; 

недостатъчни грижи за пътниците; премахване или реорганизация на услугите 

и връзките без предварителна консултация с ползвателите, техните 
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представители и засегнатите органи на местното и регионалното 

самоуправление и др. 

 

4. Заключение 

На база направеното изследване относно качеството на предлаганата 

транспортна услуга от железопътния пътнически транспорт, може да се 

обобщи, че факторите свързани мотивацията на пътниците за избор на друг 

вид транспорт пред железопътния са следните: стари вагони; лоша хигиена, 

особено на тоалетните; неудобни връзки, разписание и честота на влаковете; 

липса на климатизация; липса на информация във влаковете; невъзможност за 

заплащане с банкови карти в касите на гарите; пренаселеност на влаковете в 

почивни дни и пикови часове; затруднения при предварителна резервация. За 

това говорят и подаваните сигнали и жалби от пътниците към ИА “ЖА”, най-

често свързани с  лоши условия за пътуване (вкл. за пренаселване),  закъснения 

на влаковете, лошо отношение на персонала, проблеми с билетоиздаването, 

недостатъчна информация във връзка с пътуването (липсваща или грешна), 

неудовлетворения относно разписанието на влаковете (в т.ч. за промяна на 

ГДВ, за възстановяване на отменени влакове). 

Анализът на събраната информация от проведените анкети с пътниците 

използващи железопътен транспорт, позволява да се направи оценка на 

качеството на предлаганата транспортна услуга от железопътния пътнически 

транспорт в България. 

Определените стойности на функцията на полезност за отделните видове 

транспорт могат да се използват при изготвяне на модален сплит [1] за 

сухоземния транспорт и определяне на пазарните дялове за превозените 

пътници по видове транспорт от сухоземния транспорт. 
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Abstract. The design, deployment and exploitation of a way site train monitoring system is 

important for reducing the risk and increasing the level of safety in railway transport. The 

most important elements for the system are the control points where the detectors are located 

and the corresponding primary information is obtained. The investment costs for 

implementing the system and the benefits of reduced risk and increased level of safety depend 

on the number of control points. This makes it necessary to optimize the number of control 

points on this basis by applying the project approach. 

Keywords: safety in railway system, cost-effective reduction of derailment risk, derailment 
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1. Въведение 

Членството на България в ЕС предполага и изисква пълноценно 

функциониране на железопътната система на страната в рамките на единната 

Европейска транспортна система. В горния контекст е необходимо постигане 

на по-високо ниво на експлоатационна надеждност и безопасност в 

железопътния транспорт. Европейските нормативни документи [1] поставят 

въпроса за превантивното и проактивно управление на безопасността в 

железопътния транспорт.  

Внедряването на системите за наблюдение и контрол на важни за 

безопасността параметри на влаковете в движение от страна на железния път 

(СНКВД) има за цел в реално време да се създадат условия за непрекъснато 

обективно наблюдение на транспортния процес. В резултат на това се 

предотвратяват произшествия със значими последствия. Ефективността на 

системите гарантират и други възможности като: намаляване на разходите за 

поддръжка на железопътната инфраструктура и подвижния железопътен 
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състав (ПЖПС), осигуряване на достатъчен капацитет на железопътната 

инфраструктура и събиране на реални инфраструктурни такси за ползване ѝ.  

В Холандия е реализирана система GOTCHA [2]. Положителните 

резултати от работата на системата GOTCHA са в няколко направления: 

постоянно наблюдение на техническото състояние на ПЖПС; оптимизиране 

на процесите за поддръжка на ПЖПС; по дълъг ресурс на колелата; по-малко 

разходи за ремонтна дейност; превенция в откриването на повреди в 

експлоатация; откриване на прегрети букси и дебалансиран товар [3].   

Системата GOTCHA, чрез разработения софтуер, предоставя информация 

за дефекти по колелата, статично и динамично осево натоварване и др. 

параметри [3]. Обработените данни се изпращат в централен сървър до минута 

след преминаване на влаковия състав,  съхраняват се в паметта на сървъра до 

шест месеца и могат да бъдат предоставени във вид на протокол. Системата 

GOTCHA има възможности да генерира аларми свързани с недопустими 

отклонения, водещи до претоварени колела или ос и небалансиран товар на 

вагон от състава на влака [3]. Всичко това задоволява очакванията на 

инфраструктурните мениджъри. Тя е внедрена и се използва още в Дания, 

Великобритания, Швейцария и Полша [3].  

Други страни, в които се разработват, внедряват и използват системи за 

наблюдение и контрол при движение на влаковете от страна на железния път 

са Австрия (система ,,Argos“ [3, 5]) и Германия (система Lasca Mattild [3, 4]). 

В българската железопътна инфраструктура е необходимо да се реализира 

СНКВД, за да се увеличи нивото на безопасност. СНКВД трябва 

автоматизирано да диагностицира и контролира преминаващите влакове и 

вагоните във тях за колела с плосък участък и повърхностни дефекти, да 

контролира осевото натоварване, прецизно да претегля вагоните и цялата 

композиция, да оценява правилното разпределение на товара в тях по време на 

движение и да следи за състоянието на буксите и триещи елементи от 

влаковата спирачка. Осигуряването на мониторинг в реално време и високо 

ниво на контрол води до увеличаване на сигурността и безопасността на 

движението на влаковете. 

Като се изхожда от факта, че финансовия ресурс за инвестиции винаги е 

дефицитен, то е необходимо да  се разработи методика за определяне на 

оптималния брой на контролните точки, като се има предвид, че по-големият 

им брой води до по-големи инвестиции от една страна и до по-високо ниво на 

безопасност от друга страна. Високото ниво на безопасност намалява 

разходите за произшествия и дерайлирания. 

Инфраструктурните такси следва да се събират за реално транспортиран 

товар на реално изминато разстояние. Това се постига от СНКВД чрез 

електронни везни (статични или динамични) свързани в централизирана 

информационна система.  
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От направения анализ се вижда, че системите за наблюдение и контрол на 

влаковете в движение се внедряват във водещите железопътни администрации 

на Европа, актуални са и са необходими за увеличаване на нивото на 

безопасност при превоза на пътници и товари. 

От финансова гледна точка е важно да се оптимизира броя на контролните 

точки на системата, поради това, че те са параметърът, който балансира между 

разходите за инвестиции и ползите от намалени разходи за произшествия и 

дерайлирания. 

 

2. Анализ на произшествията 

2.1. Анализ на произшествията по причини [6, 7] 

Произшествията, водещи до дерайлирания, могат основно да се 

класифицират по причини за настъпване в три основни категории: причини за 

дерайлиране от повреди и дефекти на железопътната инфраструктура; 

причините за дерайлиране свързани с повредите и дефектите в подвижния 

състав и причините за дерайлиране свързани с пропуски в експлоатационната 

дейност. 

Дерайлиранията причинени от загрети букси и скъсване на шийката на 

оста е причината от най-високата категория за Европа, поради честите повреди 

в лагерите. Лагерите се наблюдават най-вече от Hot Axle Box Detector’s 

(HABD). Разкъсвания на колелата (бандажите) възникнат в резултат на 

спирачните ефекти, претоварване на вагоните (товар над конструктивната 

товароспособност) или металургичните свойства на използваната стомана 

(стари бандажи). Скъсване на бандажите е пряко свързано с технологията на 

изработката им. Неправилен профил на бандажите е една от многобройните 

причини, допринасящи за дерайлиране. 

Счупванията на осите се дължат главно на лоша поддръжка, корозия по 

повърхността, която не е отстранена по време на дейностите по поддръжката. 

Причините за дерайлиране свързани с лагерните букси са: загрети букси и 

скъсване на шийката на оста - 32% от общия брой дерайлирания и скъсване на 

осите – 7% от общия брой дерайлирания. В Австрия няма дерайлирания 

свързани със загрети букси, поради наличието на система от Hot Axle Box 

Detector’s. Основната причина за дерайлиранията във Франция свързани с 

подвижния състав е повреда на лагери (загрети букси и скъсване на шийката 

на оста), което е 50% от общия брой дерайлирания свързани с подвижния 

състав. 

Понеже в България липсва система за наблюдение на лагерите на 

подвижния състав може да се предположи, че загретите букси и скъсването на 

шийката на оста могат да причинят 50% от дерайлиранията свързани с 

подвижния състав, както е във Франция. 

Основното разпределение на причините по подкласове свързани с 

неправила експлоатация [8] е следното: неправилно подреждане на влаковата 
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композиция (първо празните вагони и след тях са подредени пълните вагони) 

– 10%; претоварване на вагоните – 2,5%; неправилно натоварен вагон – 12,5%; 

частично разтоварен вагон – 2,5% и недостатъчно тестване на натоварването – 

8%. 

Във Франция голям процент от дерайлиранията свързани с неправилна 

експлоатация са причинени от неправилно натоварване (небалансиран и 

дебалансиран товар). Това са 50% от общия брой на дерайлиранията свързани 

с неправилна експлоатация. В Австрия по тази причина няма нито едно 

дерайлиране, защото изградената система за контрол на лагерните букси следи 

и балансирането и теглото на товара във вагоните. Средната стойност за 

Европа (средно за Франция, Великобритания и Австрия) е 21%. 

Има възходящ тренд на дерайлиранията поради асиметричното 

натоварване. Това се дължи, преди всичко, на слабо натоварени контейнери. 

За България може да се приеме, че се доближава до Франция по 

дерайлирания, които могат да бъдат причинени от дебалансиран товар. Това 

означава, че тази причина би предизвикала 50% от дерайлиранията. Ако се 

въведе система за контрол на теглото и натоварването на вагоните, както в 

Австрия, то може да се приеме, че няма да има дерайлирания предизвикани от 

тази причина или те ще бъдат ограничени. 

 

2.2. Определяне на вероятността произшествията да бъдат 

предотвратени от действието на СНКВД 

Системата може да осигури предотвратяване на произшествия на 

разстояние safel  във  всяка от посоките на движение. Системата има 

sys

net
sys

l

L
N   информационни точки с разстояния между тях sysl . Вероятността 

да бъдат предотвратени произшествия, ако система работи, е 
sys

safe
safe

l

l
P  , а да 

не могат да бъдат предотвратени е safeP1  ( syssafe ll  ). Вероятността safeP  

може да бъде представена като линейна функция от вида: 

 

  ballfP syssyssafe  . (1) 

 

2.3. Определяне на произшествията свързани с наблюдаваните и 

контролирани параметри на влаковете при движение и разходите за тях 

при положение, че не е изградена СНКВД 

Определянето на произшествията, свързани с наблюдаваните и 

контролирани параметри на влаковете при движение и разходите за тях при 

положение, че не е изградена СНКВД става на базата на реализирания товарен 

железопътен трафик. Прогнозите на товарния железопътен трафик могат да 
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бъдат получени въз основа на прогнозите на търсенето на транспортни услуги 

за превоз на товари [9, 10]. Те са в основата на прогнозирането на 

произшествията причинени от загрети букси, повреди в буксите на лагерите 

на подвижния състав, неправилно натоварване, натоварване над приетите 

стандарти и дебалансиран товар. 

Броят на произшествията в железопътната система се определят по 

следния начин:  

 

  .

...

... .
1000000

инц

кмтбр

кмтбр К
Т

ТfI  , (2) 

 

където .инцК  е броят на произшествията за млн. бруто тон километра. 

Системата може да предотврати само част от общите произшествия. Те са от 

основната група „повреда в подвижния железопътен състав” и от основната 

група „пропуски в експлоатационната дейност”. От своя страна от основната 

група „повреда в подвижния железопътен състав” системата може да 

предотврати произшествия свързани със загрята букса, дефектирал бандаж на 

колоос или неправилен профил на бандаж, а от основната група „пропуски в 

експлоатационната дейност” може да предотврати произшествия свързани с 

дебалансиран товар и натоварване на вагона над допустимата 

товароспособност или над допустимото натоварване на ос. Определянето и 

прогнозирането на общия брой на произшествията за година става по следния 

начин: 

 

    надтдпедббзпжпс PPPPPPID  .... , (3) 

 

където: D - брой на произшествията, водещи до дерайлиране в зависимост от 

трафика изразен чрез бруто тон километра;  пжпсP  - вероятност 

произшествието да е предизвикано от основната група „повреда в подвижния 

железопътен състав”; педP - вероятност произшествието да е предизвикано от 

основната група „пропуски в експлоатационната дейност”; ..бзP  - вероятност 

инцидента да е предизвикан от загрята букса; бP  - вероятност инцидента да е 

предизвикан от дефектирал бандаж на колоос; тдP .  - вероятност инцидента да 

е предизвикан от дебалансиран товар; надP  - вероятност инцидента да е 

предизвикан от натоварване на вагона над допустимата товароспособност или 

над допустимото натоварване на ос. 

Въз основа на определените и прогнозирани произшествия могат да се 

определят и прогнозират разходите за тях при положение, че не се използва 

системата за наблюдение и контрол на влаковете при движение. 
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Общите годишни разходи за произшествия на товарен влак са: 

 

  общосрокпрекпжсинфнарждер cDccccccDR .. ..  , (4) 

 

където: жc  - единична стойност на разходите свързани с жертви след 

дерайлиране на товарен влак; нарc - единична стойност на разходите за 

произшествия свързани с тежки наранявания; инфc  - единична стойност на 

разходите за възстановяване на инфраструктурата; пжсc  - единична стойност 

на разходите за възстановяване на подвижния състав; прекc  - единична 

стойност на разходите свързани с прекъсвания на движението; ..срокc  - 

единична стойност на разходите свързани с възстановяване на околната среда. 

За общите разходи може да се запише: 

 

общодеринц

кмтбр

общодердер cPК
Т

cPIR ...
1000000

.. .

...
 . (5) 

 

Разходите за произшествия в железопътната мрежа свързани с 

дерайлиранията за i - тата година могат да се представят като паричен поток 

iдерi RCF , .   

 

3.  Метод за оптимизация на броя на контролните точки на СНКВД 

Оптимизацията на структурата и елементите на системата се състои в 

намирането на оптималния брой контролно-информационни точки и 

разстоянията между тях. Критерият е минимални сумарни разходи за 

произшествия и инвестиции за реализация на системата или максимална 

стойност на ползите от предотвратени произшествия свързани с реализацията 

и експлоатирането на системата. Сумарните разходи и ползите се определят за 

периода на експлоатиране на системата. Системата се реализира при 

действаща експлоатационна дейност. Това налага прилагането на 

инкременталния подход при определянето на оптималните разстояния между 

контролните точки и техния брой. 

Периодът, през който ще се експлоатира системата, се определя в 

зависимост от характера на проекта и сферата, в която се реализира той. 

3.1. Определяне на разходите за периода на експлоатация при вариант 

без реализирана система 

Разходите за произшествия в железопътната мрежа свързани с 

дерайлиранията за различните години от експлоатационния период могат да 

бъдат различни. Неравномерните във времето парични потоци за всяка година 
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за даден експлоатационен период могат да бъдат превърнати в равни 

анюитетни годишни еквиваленти. За да се определят равните годишни 

анюитетни еквиваленти 
1
,nrCF  първо се намира настоящата стойност на 

паричните потоци към първата година от експлоатационния период: 

  

 

 

 
1
,

1
,

1
,

1

1
, .

.1

11
.

1
nrnrn

n

nr

n

i
i

i
nr AFCF

rr

r
CF

r

CF
PV 











. (6) 

 

От тук за равните годишни анюитетни еквиваленти на разходите за 

произшествия при липса на СНКВД се получава: 
1
,

1
,1

,

nr

nr
nr

AF

PV
CF  . В случая 

 

  rr

r
AF

n

n

nr
.1

111
,




  представлява анюитетен фактор за изискуема норма на 

възвръщаемост r , референтен период от n  години и се започва от първата 

година на експлоатационния период. 

Общите разходи за произшествия без да е реализирана системата, за 

определения експлоатационен период е: 

 
1
,

1
,

1
, . nrnrnrпр AFCFPVR  . (7) 

 

3.2. Определяне на разходите за периода на експлоатация при вариант 

с реализирана система 

Общите разходи за експлоатационния период от време при реализация на 

системата са: sys
инв

sys
пр

sys RRR  . Те се състоят от разходи за произшествия sys
прR  

и разходите за инвестиции 
sys
инвR . 

Общите разходи за произшествия за експлоатационния период от време от 

n  години,  изискуема норма възвръщаемост r  приведени към първата година 

на експлоатационния период и при ниво на безопасност определено в (1) са: 

 

  blaAFCFPAFCFR sysnr
sys
nrsafenr

sys
nr

sys
пр  .1.... 1

,
1,

,
1
,

1,
, . (8) 

 

В (9) означенията са следните: 
1,

,
sys
nrCF  - годишни анюитетни еквиваленти 

на разходите за произшествия;
1
,nrAF  - анюитетен фактор определен за 

изискуема възвръщаемост r  и референтен период от n  години; 



668 

 

 blaP syssafe  .1  - вероятност за възникване на произшествие, което не 

може да бъде установено и предотвратено от системата. 

Разходите за инвестиции за изграждане на системата и реинвестиции за 

поддържането и възстановяването ѝ са: 

 

sys

net
nrnr

sys
инв

l

L
AFIR .. 0

,
0
, . (9) 

 

където:
sys

net
nr

l

L
I .0

,  - годишни анюитетни еквиваленти, отговарящи на 

инвестициите и реинвестициите за изграждане и поддържане на системата при 

изискуема норма на възвръщаемост r , експлоатационен период от n  години 

и се започва от нулевата година преди експлоатационния период; 
0
,nrI - 

годишни анюитетни еквиваленти отнесени на една контролна точка; 0
,nrAF  - 

фактор определен за изискуема възвръщаемост r  и изчислен за периода от 

нулевата до n - тата година. Трябва да се има предвид, че  rAFAF nrnr  1.1
,

0
, . 

Инвестициите започват обикновено от нулевата година, преди да започне 

експлоатационния период и продължават няколко години. Също така се 

включват и реинвестициите. Настоящата стойност на инвестициите отнесени 

на една контролна точка към нулевата година е:  
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. За 
0
,nrI  се получава: 

 

0
,

0
,0

,

nr

nr
nr

AF

PV
I  , (10) 

 

Равните годишни анюитетни еквиваленти отнесени на една контролна 

точка от системата 
0
,nrI  представляват инвестициите разпределени 

равномерно по години. 

 

3.3. Инкрементални разходи 

За да се определи дали един проект за подобрение на работата на дадена 

система е икономически изгоден, то е необходимо да се определят 

инкременталните нетни парични потоци и на тази база да се анализират 

съответните индикатори за икономическа целесъобразност (нетна настояща 

стойност, вътрешна норма на възвръщаемост и др.).  
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Инкременталните нетни парични потоци R  при условие, че бъде 

реализирана системата за мониторинг, е: 

 
sys

пр RRR  . (11) 

 

Инкременталните разходи се превръщат в ползи, ако са положително 

число. При това положение, колкото по-малки са разходите за инвестиции и 

произшествия sysR , толкова по-големи са ползите от въвеждане на системата  

в експлоатация. 

За инкременталните разходи, като се вземат предвид ф-ли (7), (8) и (9), се 

получава: 

 

  













 blaAFCF

l

L
AFIAFCFRR sysnr

sys
nr

sys

net
nrnrnrnrпр .1..... 1

,
1,

,
0
,

0
,

1
,

1
,

. 

(12

) 

 

4. Метод за оптимизация на броя на контролните точки на СНКВД 

Целта е да се определят оптималните стойности на разстоянията между 

контролно-информационните точки на системата, респективно оптималният 

им брой, така че ползите да бъдат максимални. Това означава, че 

инкременталните разходи (ползи) трябва да бъдат максимални ( maxR ), 

респективно разходите при реализирана система да бъдат минимални (

minsysR ). Ще минимизираме sysR . 
Оптималните стойности на разстоянията sysl  между контролните точки на 

системата, определени на базата на минимум на разходите за инвестиции и 

отстраняване на последиците от произшествия, се определят от 0
sys

sys

dl

dR
, като 

се има предвид, че  0a ,  rAFAF nrnr  1.1
,

0
,  и втората производна спрямо 

sysl  е положителна. Получава се: 
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Ако приемем, че 
 

ip
cd

nr

sys
nr

R
rI

CF
/0

,

1,
,

1.



 и R

aR
ip

cb


.

1

/

, то за sysl се получава: 

 

netip
cd

net

ip
cd

sys L
aRa

L

R
l .

.

1
.

1

//

 ; (15) 

netsys LRl . . (16) 

Коефициентът 
ip

cdR /  представлява отношение на разходите за 

произшествия и инвестиционните разходи отнесени на една контролна точка 

от СНКВД, изразени чрез равните годишни анюитетни еквиваленти, а 

коефициентът R отчита ефективността на инвестициите за увеличаване на 

нивото на безопасност, чрез въвеждане на СНКВД. 

 

4. Заключение 

Изграждането на система за наблюдение и контрол на влаковете при 

движение от страна на железния път е важна за намаляване на риска и 

увеличаване на нивото на безопасност в железопътния транспорт. Най-важни 

елементи за системата са контролните точки, където се разполагат детекторите 

за следене на параметрите на влаковете при движение и се получава 

съответната първична информация. Инвестиционните разходи за реализация 

на системата и ползите от намаления риск и повишеното ниво на безопасност 

зависят от броя на контролните точки. Това налага да се оптимизира броя на 

контролните точки на тази база, като се приложи проектния подход. 
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Abstract. The article discusses the main reasons for the dynamic behavior of the supply    

chain, as well as the more important measures to counter them. The structure of the simulation 
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1. Въведение 

Една от най-важните задачи в мениджмънта на веригите на доставките се 

състои в отчитане на присъщата за веригите на доставките вътрешна 

динамика. Тя е най-силно изразена при продукти с къси жизнени цикли и на 

пазари със силни колебания в търсенето. Специфичното динамично поведение 

на веригите на доставките се дължи на това, че съставляващите ги звена 

представляват системи, обвързани помежду си с права и обратна връзка, като 

връзките се осъществяват от процеси с определено времетраене. Динамиката 

на веригите на доставките се изразява в това, че вариациите в търсенето на 

крайните клиенти се усилват обратно по протежение на веригата на доставките 

в посока към доставчиците – ефект на Форестър [1]. Така във веригата се 

появяват периодични колебания в потреблението, които погрешно могат да 

бъдат възприети като сезонна цикличност на търсенето. Интуитивните 

действия и моментни реакции за потискане на динамичните отклонения, могат 

да доведат до още по-голямо усилване на колебанията. Само обмисленото 

съгласуване на звената в веригите на доставките с помощта на симулационни 

изследвания може значително да съкрати неравномерното движение на 

материални потоци във веригата, причиняващо високи разходи. Характерно 

тук е, че неравномерното движение се предизвиква не само от промени в 

mailto:ivan_dimitrov@btu.bg
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търсенето на крайните клиенти, а и от динамичните характеристики на самата 

верига. Все пак трябва да се отбележи, че предизвиканите от неравномерността 

разходи могат да се намалят в известна степен, но не и да бъдат избегнати 

изцяло. 

 

2. Причини за появата на колебания във веригите на доставките 

Причините за ефекта на Форестър могат да се разделят на поведенчески и 

неповеденчески [2]. Ефектът на Форестър естествено се корени в поведението 

на хората в организацията или най-малко на организационните правила, които 

дефинират определен начин на поведение на персонала. Неповеденческите 

причини най-общо могат да се класифицират на [3]:  

 Актуализиране на прогнозите за търсенето. Най-често прогнозите се 

изработват на база минали данни от предходни периоди като се адаптират към 

настоящите промени в обкръжаващата среда и текущите наблюдения. 

Получените прогнозни данни се актуализират с действителните поръчки, 

получавани от клиентите. Така поръчките на дадена организация до нейния 

доставчик се използват от него като база за разработка на прогноза. При 

неочаквано повишение на търсенето се извършва актуализиране и коригиране 

на прогнозите, както и на съответните поръчки до доставчиците на материали. 

Тези пикове се насочват назад по веригата на доставките и се усилват чрез 

коригиране на размера на гаранционните запаси.  

 Групиране на поръчките. Дори при устойчив темп на търсене, 

организациите се стремят да намалят разходите за снабдяване и пускат 

поръчките за доставка през определени интервали от време като групират 

търсените количества. Това означава, че всички дейности на организацията, 

свързани с нейните поръчки, се провеждат циклично през постоянни 

интервали, например ежеседмично или ежемесечно.  

 Ценови колебания. Промоциите, свързани с количествени и ценови 

отстъпки при стоките за крайно потребление, са едни от най-разпространените 

инструменти за стимулиране на продажбите. Тогава потребителите купуват 

по-големи количества, което за доставчиците във веригата на доставките 

означава рязко нарастване на търсенето през този период и спад в 

последващия. 

 Квоти и умишлено заблуждаване. При успешно въвеждане на даден 

продукт може да се окаже, че във фазата на растеж търсенето превишава 

предлагането. Тогава производителят обикновено прилага квотен принцип на 

разпределение на готовата продукция сред нейните клиенти (дилъри, 

дистрибутори, търговци на едро и др.), съобразно заявените количества. Често 

обаче клиентите узнават начина на формиране на квотите и реагират с 

подаване на фиктивен преувеличен брой заявки. Така те се опитват чрез 

заблуждаване на производителя да получат по-голямо количество (квота) 

продукти, максимално близко до търсеното от пазара. В този случай 
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производителят на продукта се сблъсква със значително увеличение на 

търсенето до момента, когато “действителното” търсене започне да намалява 

рязко и много от поръчките изненадващо биват анулирани. Тази ситуация 

поставя производителя пред изключително сложни проблеми, тъй като 

постъпващите поръчки не дават вярна информация за действителното търсене 

на неговата продукция [4].  

Въз основа на разгледаните причини могат да се обобщят следните по-

важни мероприятия за противодействие на ефекта на Форестър [5]: 

 Активен обмен на информация между звената във веригата на 

доставките. Ако доставчикът получи своевременно точна информация за 

спада в продажбите на крайния клиент, той би могъл да коригира по-плавно и 

лесно обема на своето производство в синхрон с другите участници във 

веригата. Затова търсенето на крайните потребители трябва да бъде изходната 

точка за разработка на прогнозите на всички членове на веригата. на 

информацията и комуникацията по протежение на веригата на доставките.  

 Съкращаване на срока за изпълнение на поръчките. Съкращаването на 

времето за изпълнение на заявките води до сравнително по-точни прогнози 

поради скъсяване на периода, за който се отнася прогнозата. 

 Повишена честота на пускане на поръчките. По-честото пускане на 

поръчки неутрализира в известна степен причините за ефекта на Форестър. От 

друга страна обаче периодичността на заявките е резултат от оптимизационни 

пресмятания и не може да се коригира произволно.  

 Ограничаване на броя и времетраенето на промоциите. На практика има 

малка вероятност търговецът да се самоограничи от това да прилага мерки за 

стимулиране на продажбите. В този случай само активният обмен на 

информация и непосредствената комуникация между участниците във 

веригата на доставките може да намали негативните ефекти.  

 Определяне на квотите въз основа на минали продажби. Определянето 

на квоти може да бъде се избегне с използване на сложни прогнозни методи, 

които са трудно приложими на практика. Квотите следва да се определят не 

база заявките, а върху данни за реалните продажби на клиентите през 

предходните периоди. 

 

3. Симулационно моделиране на верига на доставките 

Колебанията в размера на поръчките е характерен елемент на веригите на 

доставките. Колебанията се увеличават и поради приложението на определена 

политика на управление на запасите и времетраенето на производствения 

цикъл от всеки един участник в нея. В статията се разглеждат основните 

резултати от разработения многофазен симулационен модел за изследване на 

динамичното поведение на веригата на доставките. При моделирането на 

взаимоотношенията във веригата се използва подхода на потоците и 

резервоарите, реализиран софтуерно с програмната система за симулации – 
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Vensim [6]. Многофазният симулационен модел изследва поведението на 

верига на доставки, състояща се от три последователно свързани звена – 

дистрибутор, търговец на едро и търговец на дребно – фиг. 1.  

От дясната страна постъпват поръчките от клиентите, които се изпълняват 

от наличния запас след определен интервал от време – срок за изпълнение на 

поръчката (SD). Поръчките до доставчика от своя страна се определят въз 

основа на прогноза на продажбите (търсенето от клиентите), размера на 

разликата между желания (нормативен) размер на запаса и фактическия запас 

и от определения период за достигане на нормативния запас (IAT). След 

определен интервал от време (срок за изпълнение на поръчката от доставчика) 

заявените поръчки пристигат от доставчика. Нормативният запас зависи от 

прогнозата на продажбите и зададения нормативен брой периоди, които 

трябва да се осигурят от наличния запас (ICT). Прогнозата на продажбите се 

изчислява по метода на пълзящата средна стойност на реализираните минали 

доставки до клиента като основен параметър е броя на миналите периоди, 

които участват в осредняването (SAT). 
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Фиг. 1. Симулационен модел на многофазна верига на доставките 
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В статията са разгледани три серии симулационни експерименти с 

многофазния модел, различаващи се по вида на търсенето на крайните 

потребители и използването на политика на съгласувано управление на 

поръчките и запасите. 

 

 Еднократна промяна в търсенето на крайните потребители 

 

Графиките от фигура 2 посочват изменението на размера на запасите и 

поръчките за доставка на три звена от веригата на доставките – търговец на 

дребно, търговец на едро и дистрибутор при следните параметри на 

симулационния експеримент: IAT - 4 седм., SAT- 6 седм., SD – 3 седм., ICT – 

3 седм. Изследва се как еднократното увеличение на търсенето на крайния 

потребител през петата седмица ще се отрази на останалите елементи от 

веригата. Вижда се, че всяко звено от веригата усилва колебанията. Освен това 

може да се установи, че размерът на заявките на дистрибутора до 

производителя се характеризира с множество колебания, независимо от това, 

че се извършва еднократно повишение на търсенето. Тук следва отново да се 

отбележи, че на всяка верига на доставките е присъща определена вътрешна 

характеристика – „собствена честота на трептене“, зависеща от нейната 

структура. Именно тази характеристика стимулира генерирането на колебания 

при малки смущения в текущото състояние.  

 

Фиг. 2. Резултати от симулационен експеримент при еднократно повишение 

 в търсенето при многофазна верига на доставките 
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На фигура 3 е представено поведението на верига на доставките при 
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че веригата резонира, когато колебанията съвпаднат със "собствената и 

честота на трептене" в случая с период от 22 седмици. Аналогично на 
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нейния собствен период на трептене. Продължителността на периода и 

амплитудата на колебанията варират в определена степен от цикъл  на цикъл 

поради промяната в "шума" на клиентските поръчки. 

 

Фиг. 3. Резултати от симулационен експеримент при случайно изменение в 

търсенето при многофазна верига на доставките 

 

Фиг. 4. Резултати от симулационен експеримент при случайно изменение в търсенето 

при прилагане на подхода за управление на запасите от доставчика 

 

Резултатите от симулационния експеримент в тази ситуация са проведени 

при следните входни параметри: IAT - 4 седм., SAT- 3 седм., SD – 4 седм., ICT 

– 4 седм. Наблюдавайки всички цикли може да се очертае една обща структура 

на колебанията. Размерът на запаса и размерът на заявките за доставка на 

всички звена от веригата извършват колебания с една и съща периодичност. 

Амплитудата и регулярността на колебанията се увеличават в посока от края 

(клиента) към началото (производителя) на веригата на доставките. 

 Приложение на подхода за управление на запасите от доставчика при 

многократно вероятностно изменение в търсенето на крайните клиенти  

Една от възможностите за преодоляване на негативното влияние на ефекта 

на усилване на колебанията в размера на поръчките е приложението на 

подхода за управление на запасите от доставчика (Vendor Managed Inventory). 

Графиките от фигура 4 показват поведението на веригата на доставките при 

запаси поръчки 

седмици седмици 

бр. бр./седмица 

запас на търговеца 

на дребно 

запас на търговеца 

на едро 

запас на 

дистрибутор
а 

поръчки на 

търговеца на 
дребно 

поръчки на 

търговеца на едро 
поръчки на 

дистрибутор
а 

запаси поръчки бр. бр./седмиц

а 

седмици седмици 

запас на  
търговеца на дребно 

запас на  

търговеца на 
едро 

запас на 
дистрибутор

а 

поръчки на  
търговеца на 

дребно 

поръчки на  
търговеца на 

едро 

поръчки на 
дистрибутор

а 



677 

 

многократни случайни колебания в търсенето на потребителя (както при 

предходния случай) и влиянието на подхода за управление на запасите от 

доставчика. Ясно е, че колебанията в размера на запасите на търговеца на 

дребно отразяват точно промените в търсенето на крайните клиенти. От друга 

страна обаче може да се констатира, че при останалите звена от веригата се 

наблюдават много по-слаби колебания в размера на складовите запаси. Освен 

това не се забелязва усилване на колебанията или определена цикличност.  

Реализацията на подхода за управление на запасите от доставчика изисква 

всички звена от веригата на доставките да ползват пряко информация за 

средния размер на продажбите (прогнозата за продажбите на търговеца на 

дребно) и за размера на наличните запаси във всички звена от веригата над 

него. По този начин всяко звено експедира такъв обем продукция, който се 

изчислява като към прогнозния размер на продажбите се прибави част от 

разликата между сумите на нормативния и фактическия размер на запасите на 

всички звена след него. Така размерът на доставката не се определя само въз 

основа на поръчките от предходното ниво.  

 

4. Заключение 

Като обобщение ще посочим, че при разработката и управлението на 

веригите на доставките основното внимание трябва да се насочи: 1) върху 

анализа на причините за поява на ефекта на Форестър; 2) оценката на неговото 

отражение върху дейността на всички участници във веригата, както и 3) върху 

разработката на комплекс от мероприятия за ограничаване на неговото 

въздействие.  

Симулационното моделиране предоставя мощен инструментариум, 

подпомагащ решаването на посочените проблеми. Разработените 

симулационни модели позволяват провеждане на експерименти и анализ на 

поведението на веригите на доставките при различни параметри на 

логистичната система. Проведените изследвания показват, че положителни 

резултати могат да се постигнат при внедряване на обща концепция за 

мениджмънт на веригата на доставките, изискваща тясна координация на 

дейностите между всички нейни участници.  
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Abstract. Any activities in the company related with place and time of buying the sources or 

materials, their revision and delivery an end product to customer are potential source 

competitive advantage. All this combination of activities is entire logistic process in the 

company, which have influence at the effectiveness and efficiency on the company. Finally, 

what we understand under logistic activity. The quality of logistic activity is: maximum 

satisfaction of customer’s preferences; achieve high effectiveness in the customer service 

process; striving for constantly improvement; zero error etc. 

Keywords: logistic process, competitiveness, self-assessment.   

 

1. Въведение 

В съвременната конкурентна борба фирмите постоянно търсят начини за 

намаляване на разходите, пазарна диференциация или пазарно фокусиране. 

Повишаване качеството на доставките води до намаляване на разходите 

свързани с осигуряване на необходимите на фирмата суровини и материали. 

Ниските разходи на фирмата в сравнение с тези на фирмите конкуренти е 

потенциален източник на конкурентно предимство. По-бързото и качествено 

транспортиране, по-голямата наличност на запаси, по-бързото производство 

на продукти и тяхната доставка до потребителя, по малкото загуби имат 

положителен ефект върху конкурентоспособността на фирмата. Стремежът на 

всеки съвременен мениджър е насочен към оптимизиране на разходите, 

свързани с управлението на стоково-материалните потоци. Един от начините 

за постигане на умерен и постоянен икономически растеж е прилагането на 

логистичен подход при оптимизиране на разходите свързани със създаване, 

движение и потребление на произведените продукти. Намаляване на разходите 

mailto:kondev@uctm.edu
mailto:manolov@uctm.edu
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пък е главен фактор за увеличаване на конкурентоспособността на фирмата. В 

резултат на това логистиката се превръща в един от основните фактори за 

повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 

Необходимостта от нов подход в управлението на организациите е пряко 

свързан с динамичната бизнес среда, силната конкурентна борба, 

възможността на компаниите да оперират безпрепятствено на общия 

международен пазар и др. Когато една организация реши да внедри или 

подобри своята система за тоталното управление на качеството, едни от най-

важните въпроси, които стоят пред нейните ръководители са свързани с това 

от къде и как да започнат. Именно процесът на самооценка дава възможност 

за откриване на области, които се нуждаят от подобряване на работата и в 

същото време подкрепят изграждането на култура основаваща се на ценности 

описани в TQM. С други думи процесът на самооценка представлява мощен 

управленски инструмент, който спомага за идентифицирането на критични за 

организацията области, които се нуждаят от подобряване на работата. 
  

2. Описание на критерия за самооценка на логистичните процеси 

Съвършената организация създава, управлява и подобрява процесите с 

цел пълно удовлетворяване и създаване на непрекъснато увеличаваща се 

допълнителна стойност за клиентите и другите заинтересовани страни.  

5а Процесите системно се създават и управляват.  

Въпросите в подкритерий 5а оценяват в каква степен процесите в 

оценяваната организация се планират, създават и преминават през 

предварителна предпроизводствена симулация. Използването на подходящ 

софтуер и оборудване за споменатите симулации е от огромно значение за 

последващото внедряване в производството, управление и подобряване на 

изпитваните процеси. Определянето и документирането на всички процеси и 

дейности води до повишаване на общата ефективност и ефикасност на 

организацията и също се оценява от част от въпросите. Създаването на 

специален координационен отдел в организацията, който да се занимава с 

дефинирането, внедряването и подобряването на процесите значително 

улеснява и подпомага тяхното управление. Част от въпросите оценяват 

проектирането на процесите в организацията. Служителите в споменатия вече 

отдел имат за цел да извършат цялостно документиране и проследяване на 

всички процеси в организацията. Така ръководството има възможност да 

съпостави създадените и внедрени вече процеси с тези описани в приетата 

политика и стратегия, както и да идентифицират възможните различия и 

грешки. За реализирането на тази цел е необходимо създаването на т.нар. 

компютърна процесна карта, която включва определяне на процесите, техните 

ръководители и всички съпътстващи процеса документи. В процесната карта 

са включени всички процеси свързани с хората, финансите, комуникациите, 

инфраструктурата, заинтересованите лица и др. Бъдещото подобряване на 
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процесната карта включва описание в Интернет страницата на организацията 

на всички свързани с процесите документи систематизирани по отделни 

дейности. Постигането на положителен ефект от това действие изисква 

периодично ревизиране и обновяване на споменатата база данни. Описанието 

на процесите по дейности и поставянето на индивидуален индекс на всеки 

процес също в значителна степен улеснява тяхното управление и подобряване. 

Връзката между всички ключови процеси в организацията с приетата 

стратегия се оценява от въпросите в подкритерий 2d. Проектирането на всички 

ключови процеси в организацията се ръководи пряко от висшето ръководство 

и от ръководителят на съответния процес. Последващите характеристики на 

процеса както и неговото внедряване се осъществяват от “R&D” отделът в 

организацията. В подкритерий 5а се оценява степента в която организацията 

успява да идентифицира всички свързани с отделните процеси лица. 

Участието на служителите свързани с даден процес в неговото разработване и 

подобряване гарантира максимална ефективност при неговото последващо 

внедряване. Обвързването на всички заинтересовани лица с приетите процеси 

гарантира техния успех. Така всеки се стреми да допринесе за подобряване на 

процесите, за да може те да отговарят на очакванията и нуждите на 

оценяваната организация и на клиентите. Организирането на общи работни 

срещи между представители на оценяваната организация и нейни партньори 

имащи за цел определяне на оптимални характеристики на даден процес също 

води до увеличаване на неговата ефективност. Няколко въпроса са насочени 

към оценка на системата за управление на процесите в организацията. В 

приетата управленска система освен ръководителят на процеса ясно са 

определени и целите и задачите, които трябва да бъдат постигнати, както и 

методите за индивидуална оценка на всички участници. Оценка се прави и на 

съответствието между процесите и стандартите в оценяваната организация. 

Приетите вътрешни стандарти се използват, за да подпомагат внедряването на 

приетите вече процеси и процедури. Например, процесите свързани с 

осигуряване на качеството се подпомагат от стандартите ISO 9000, тези 

свързани с опазване на околната среда от ISO 14000, а тези свързани с 

безопасността от ISO 18000 и т.н. Част от въпросите оценяват индикаторите за 

работата на внедрените процеси. За определени процеси множество 

организации с помощта на разработени индикатори оценяват ефективността 

на тяхната работа. Въз основа на получените резултати тези организации 

решават какви промени да извършат в оценяваните процеси, за да ги подобрят. 

Накрая с тази подгрупа въпроси се оценява и степента в която организацията 

периодично проверява съответствието на приетите процеси с политиката и 

стратегията. Прегледът и ревизията на ключови бизнес процеси веднъж 

годишно като част от приетата стратегия и бизнес план помага на 

организацията да оцелее в бързо променящата се и силно конкурентна бизнес 

среда. Резултатите от оценката на ефективността на оценяваните процеси се 
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обсъждат на срещи между висшето ръководство и ръководителите на отдели. 

На тези срещи се прави преглед и на стратегията, работната програма и 

изпълнението на различни проекти.  

5в Процесите се подобряват когато е необходимо. Използват се 

иновации с цел удовлетворяване на клиентите и добавяне на допълнителна 

стойност за тях и всички други заинтересовани лица. 

Въпросите в подкритерий 5в са насочени към оценка на степента, в която 

оценяваната организация успява да определи и подреди приоритетно 

възможностите за подобрения. За тази цел често се използва системният 

подход, който стои в центъра на организационната култура водеща към 

непрекъснати подобрения. Така стремежът към съвършенство в работата се 

превръща в непрекъснат процес, в който участват всички служители в 

организацията и лично се наблюдава от ръководителите на различните 

процеси. Източници на информация в случая са отделни ключови показатели 

за работата, резултати от проучвания сред служителите и други 

заинтересовани лица, самооценка спрямо EFQM Excellence Model, кутии за 

предложения и др. Подреждането по определени критерии на възможностите 

за подобрения е важна част от цялостния бизнес процес. Целта е създаването 

на общ и реалистичен списък с необходимите действия водещи до 

подобряване на процесите в организацията. Информацията за поставяне на 

приоритетни оценки се събира с помощта на доклади от извършен процес на 

самооценка, в който са описани възможните области в които е необходимо 

подобряване на процесите. Под внимание се взимат и предприетите действия 

в следствие на направено проучване относно удовлетвореността на 

служителите, и набор от вече започнати дейности за подобряване на работата. 

Върху приоритетните оценки оказва влияние потенциалната възможност за 

осъществяване на подобренията, необходимост от използването на 

допълнителни ресурси, степен на трудност при внедряването на подобренията 

и др. Поставянето на приоритетни оценки се ръководи от представител на 

висшето ръководство с участието на други служители от средното 

управленско ниво. Използва се информация от работата и възприемането на 

вече внедрените процеси. Например информацията от направените 

проучвания на удовлетвореността на всички заинтересовани лица може да се 

използва за подобряване на комуникациите вътре и извън организацията. 

Управлението на проектите свързани с подобряване на процесите в множество 

водещи организации се наблюдава и контролира с помощта на индикатори за 

качество на управленския процес и времеви индикатори даващи информация 

за изпълнението на даден проект за определен интервал от време. 

Извършването на прегледи на всеки 3 месеца от годината на основните 

процеси и предприемането на коригиращи действия дава информация за това 

в каква степен са постигнати поставените цели. Резултатите от посочените по-

горе действия се оценяват с въпросите от подкритерии 6в и 9в.  
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Част от въпросите са насочени към оценка на степента, в която 

оценяваната организация използва креативното мислене на своите служители 

и други заинтересовани лица за подобряване на процесите. Изграждането на 

демократична и всяваща доверие вътрешно-организационна култура и 

прилагането на хоризонтална матрична организация на работния процес 

стимулира иновациите и творческите способности на служителите. Тези 

действия оказват влияние не само върху основните бизнес дейности, но и 

върху помощни дейности и процеса на непрекъснато подобряване на работата. 

Ръководството на организацията обикновено търси възможности за 

подобряване на процесите от колкото се може повече източници, което води 

до увеличаване на извършваните промени и постигане на бърз напредък. 

Внедряването на интегрирана информационна система помага на лидерите на 

проекти и на бизнес мениджърите да подобряват процесите свързани със 

създаване на бюджета, избор на доставчици, снабдяване и др. Самият процес 

на самооценка е ценен източник на информация за подобряване на процесите 

в организацията, която го прилага. Друг важен източник на информация са 

създадените в организацията неформални групи (оценявани от въпросите в 

подкритерий 3d), особено ако става дума за подобрения свързани с работната 

среда и условията на труд. Доказано ефективен метод за събиране на 

информация за подобряване на процесите са вече споменатите кутии за 

предложения (оценявани от въпросите в подкритерий 3с), като резултатите от 

тях се оценяват от въпросите в подкритерий 7в. Някои от въпросите са 

насочени към оценка на това как организацията управлява извършването на 

необходимите промени на отделни процеси. Положителният резултат от 

промените зависи от обхвата и сложността им, от техния ръководител, 

комуникациите и предварителното обучение на служителите заети с тези 

промени. Обучението се състои в изготвяне на подходящите документи като 

указания, шаблони, бланки и др. заедно с провеждането на една или повече 

срещи за затвърждаване на придобитите вече знания.    

5с Продуктите и услугите са създадени и развити въз основа на 

нуждите и очакванията на клиентите. 

Въпросите в подкритерий 5с са насочени към оценка на степента в която 

организацията се стреми да определи настоящите нужди и очаквания на своите 

клиенти. Проучванията на пазара и на удовлетвореността на заинтересованите 

страни (описани в подкритерий 2а) имат за цел да определят тяхното мнение 

относно действията, обхвата и структурата на организацията. Проучванията 

дават възможност организацията да планира и проектира своите бъдещи 

дейности в съответствие с нуждите и очакванията на клиентите, доставчиците 

и др. Обратната връзка от участието на представители на организацията в 

конференции, семинари и други научни прояви помага на организацията да 

определи подобренията, които носят допълнителна стойност на продуктите и 

услугите за клиентите. Част от въпросите оценяват партньорството между 
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организацията и нейни клиенти и други партньори при проектирането и 

разработването на нови продукти и услуги. Много водещи организации в 

Европа включват като част от екипа разработващ нов продукт и представители 

на свои ключови заинтересовани страни. Това от своя страна осигурява 

получаването на много бърза и директна обратна връзка, като дава възможност 

на клиентите да оказват пряко влияние върху процеса на разработване на 

продукта. Друг вид проекти се реализират с помощта на представители на 

научни организации, университети и др. Резултат от тези проекти са отделни 

доклади, демонстрации, прототипи и др. Използваните образци на продукти 

по време на реализирането на проектите по право са достъпни безплатно за 

всички заинтересовани страни. Всички свързани с клиентите дейности по 

отношение на споменатите проекти се основават на предварително съгласуван 

и подписан от клиентите работен план. Към този план е прикрепено 

обикновено и споразумение за сътрудничество, което да гарантира фирмената 

тайна по време на изпълнение на проекта. Всеки отделен етап от изпълнението 

на споменатите планове се обсъжда и одобрява от висшите мениджъри, 

ръководители на научни отдели и производственият директор в организацията. 

Всички участващи в обсъждането служители оценяват адекватността на 

отделните етапи със стратегията и целите на организацията, както и с нуждите 

на клиентите и останалите заинтересовани лица. Евентуалните промени в 

приетите планове предварително се съгласуват с всички участници в проекта. 

Организацията използва резултатите като ноу-хау или експертна оценка за 

това как да бъдат удовлетворени нуждите на настоящите и бъдещи клиенти. 

Друга част от въпросите оценяват степента в която организацията разбира и 

успява да предвиди влиянието и потенциала на новите технологии върху 

продуктите и услугите. Търсенето на нови технологии се реализира чрез 

участия в конференции, рутинни контакти с други научни отдели и партньори, 

както и чрез мониторинг на специализирани издания в които се публикуват 

научни разработки в дадена област. Именно новите технологии могат да бъдат 

от полза за положителното развитие на организацията. За извършването на 

навременна оценка на евентуалната приложимост и приемливост на 

посочените по-горе проекти от критично значение е включването в тях на 

ключови партньори и други свързани лица. Създаването и разработването на 

конкурентоспособни продукти и услуги е свързано с използването на 

творческите способности, иновациите и професионалните възможности на 

служителите и ключови за организацията външни партньори.Творческите 

способности на служителите са „душата” на научния център в оценяваната 

организация. Тези способности се насърчават и подпомагат от организацията 

чрез: 

- Взаимноизгодни партньорства с университети и научни организации.  

- Периодични тренинги и обучения на служителите.  

- Участие на представители на организацията в конференции, семинари и 
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други научни прояви.  

- Организиране на множество вътрешноорганизационни срещи за 

обсъждане на даден проблем, генериране на идеи, изследване и проучване на 

различни проблеми от експертни групи и др.  

5d Продуктите и услугите се създават, доставят и обслужват.  

Въпросите в подкритерий 5d оценяват процесите свързани с 

производството на продукти и услуги, които са различни за всяка отделна 

организация. Тези процеси обикновено преминават през няколко основни 

етапи: изследване, планиране, утвърждаване, внедряване, преминаване през 

отделни предпроизводствени операции, производство, поддръжка и др. 

Оценяват се и процесите свързани с доставка на продуктите и услугите на 

местата, където се потребяват или на отговорните за тяхната по-нататъшна 

реализация лица и организации. Описаните по-горе процеси изцяло зависят от 

вида на произвежданите продукти или услуги. Резултатите от 

осъществяването на всички описани процеси се оценяват с въпросите в 

подкритерий 9а. Част от въпросите оценяват степента в, която организацията 

успява да разпространи сред всички свои съществуващи и потенциални 

клиенти допълнителните ползи на своите продукти или услуги. В 

съвременната силно конкурентна бизнес среда бързата поява на пазара с 

продукт носещ допълнителни ползи за клиентите е от решаващо значение. 

Този ефект обикновено се постига чрез бързото внедряване и изпитване в 

производството на нови продукти, като в процеса активно участват (особено 

във фазите на изследване и проектиране) ключови заинтересовани страни. 

Абсолютно задължително е с оглед успешната поява на нов продукт/услуга 

предварително те да бъдат оценени от представители на отделни клиентски 

групи. Ако резултатите от тези тестове не са приемливи за организацията по-

нататъшното производство се спира и проучванията се прекратяват. 

Внедряването на продуктите или услугите на пазара става чрез използването 

на нормални външни комуникационни канали като Интернет страници, 

реклами в периодичен и специализиран печат, ежегодни доклади, посещения 

на представители на партньори в организацията и др. Няколко въпроса са 

насочени към оценка на процесите в организацията свързани с доставката на 

продуктите и услугите до клиентите. Оценява се изградената инфраструктура 

използвана за управление и доставка на продуктите или услугите до 

клиентите, методите на работа и др. Обслужването на продуктите и услугите 

след тяхната продажба се оценява от въпросите в подкритерий 5е. Създаването 

на централен сервизен център в организацията, който да координира работата 

на отделните регионални сервизни центрове гарантира успеха на 

организацията в тази област. Резултатите от работата на споменатите сервизни 

центрове или центрове за обслужване на клиенти се оценяват с въпросите от 

подкритерий 6в.  

5е Връзките с клиентите се управляват и засилват. 
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Когато се разглеждат връзките на дадена организация с нейните клиенти 

е необходимо да се отчете различния характер и особености на 

произвежданите продукти и услуги, и структура на организацията. 

Следователно клиентите са от различен тип и връзките с тях са строго 

индивидуални и специфични, като различията е необходимо да бъдат отчетени 

при планиране на подобренията на връзките с тях. Записването на отделни 

детайли и особености свързани с клиентите в отделна база данни значително 

улеснява бъдещите контакти с тях. Създадената база данни се използва за 

формулирането на въпросник оценяващ удовлетвореността на отделни групи 

заинтересовани страни от работата на организацията. Обикновено това 

проучване се провежда веднъж на всеки две години. Въпросите в подкритерий 

5е са насочени към оценка на степента, в която оценяваната организация 

осъществява ежедневна връзка със свои ключови клиенти. Обратната връзка с 

клиентите е свързана по-скоро с етапите на проектиране и утвърждаване на 

продуктите, като оказва влияние и върху ежедневните производствени 

дейности. Информацията свързана със сервизното обслужване обикновено се 

събира от отделите, които се занимават с доставката, гаранционното и 

извънгаранционно обслужване и зависи изцяло от вида на продуктите и 

услугите. Активното участие на клиентите при разработването на продуктите 

помага на организацията да удовлетвори в максимална степен техните нужди, 

желания и очаквания. Това става възможно чрез създаването на отделни 

работни групи, които на своите редовни срещи обсъждат нуждите и 

очакванията на клиентите и съответствието им с произвежданите продукти и 

услуги. Работата и създаването на споменатите групи се оценява от въпросите 

в подкритерий 4а, а осъществяването на ежедневни контакти с клиентите от 

въпросите в подкритерий 5d. Осъществяването на процеса на стратегическо 

ниво се оценява от въпросите в подкритерий 1с и се реализира на практика 

чрез периодични посещения на ключови заинтересовани лица в оценяваната 

организация. Целта на срещите е обмяна на мнения, по-ясно разбиране на 

нуждите и очакванията на двете страни, разясняване на стратегията на 

оценяваната организация, както и търсенето на възможности за бъдещо 

сътрудничество. Външните контакти на организацията най-често се 

реализират чрез участието на нейни служители в различни конференции, 

семинари и научни прояви. При изпълнението на отделни проекти техните 

лидери и членове на екипа периодично или непрекъснато контактуват със свои 

клиенти и партньори. Целта на контактите е изясняване на техническите 

характеристики и параметри на продуктите и услугите и осигуряване на 

тяхното съответствие с нуждите и очакванията на клиентите. Представители 

на ключови клиенти често се включват и в екипите реализиращи вътрешни за 

организацията проекти. Проучването на мнението на отделни заинтересовани 

страни относно тяхната удовлетвореност от  отношението на организацията 

към тях също се оценява от въпросите в подкритерий 5е. Оценяваните в 
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подкритерий 2а проучвания на мнението на отделни заинтересовани страни и 

на пазара дава информация за нивото на тяхната удовлетвореност от работата 

на организацията. Наблюдават се различни аспекти от работата, като 

производство на  висококачествени продукти и услуги, доставката им на 

точното място в точното време и др. Резултатите от проучванията се оценяват 

с въпросите в подкритерий 6а и дават възможност на висшето ръководство да 

определи успешно областите, в които е необходимо подобряване на работата. 

                                                                                                                                           
3. Заключение 

През последните две десетилетия управлението на веригата за доставки 

твърдо навлезе сред компетенциите на много водещи фирми. Навсякъде по 

света, водещи мениджъри в индустрията успешно прилагат техники за 

управление на веригата за доставки с цел успешно да се конкурират спрямо 

другите фирми и да постигат значителни преимущества по отношение на 

цената. Вместо да се концентрират върху цената на продукта, тези фирми 

работят със своите бизнес партньори с цел да намалят разходите по веригата 

за доставки, разходите за складиране, за реакция след направена поръчка, 

пропуснати загуби и удовлетвореност на клиента. Предлагайки на клиентите 

подобрения в нови области, те са намерили начини да преодолеят 

неблагоприятната ситуация, в която ги поставят по-високите цени на стоките, 

конкурират се енергично и постигат впечатляващи бизнес резултати. 

Използваните модели за самооценка в световен мащаб представляват набор 

от критерии за оценка на изпълнението на всички дейности в организацията. 

Оценката на степента на приложение в работата на отделните критерии дава 

възможност на организациите, да насочват рационално своите усилия по добре 

структуриран и системен начин към непрекъснато подобряване на своята 

работа.  
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Abstract. The report presents a methodological approach for the production planning of 

virtual cellular manufacturing systems (VCMS) for mechanical machining in a mass 

customization environment. The methodological approach is based on adapted and further 

improved algorithms so that they suit scheduling requirements of mass customization for the 

start and finish terms of lot machining in VCMS, as well as to the algorithm for scheduling 

lot machining in these systems. The methodological approach proposed here helps 

coordinating the work of all production units downstream the operations process stages in the 

industrial enterprise – preparation, machining and assembly, as well as for the lots machining 

of customized component items from respective orders (series of end items). 

Keywords: Mass customisation, virtual cellular manufacturing systems for mechanical 

machining, algorithms for production planning, schedules for the start and finish of batch 

machining, schedules for batch machining. 

 

1. Въведение 

В литературата са описани алгоритми за производствено планиране на 

виртуално-клетъчни производствени системи (ВКПС) за механична обработка 

(ВКПСМО) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. За приложението им в условията на масова 

къстамизация те трябва да се адаптират и доразвият, за да се вземат под вни-

мание специфичните особености и изисквания при производството на инди-

видуализирани серии изделия (поръчки). На основата на тези алгоритми е 

необходимо да се разработи методически подход за съставяне на графици за 

започване и за завършване на обработката на партидите във ВКПСМО и за 

съставяне на календарни планове за обработката на партидите в тях. 
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2. Алгоритми за производствено планиране на ВКПСМО в условията на 

масова къстамизация 

В резултат на теоретични изследвания [8, 9, 10] са променени алгоритмите 

за производствено планиране на ВКПСМО в условията на масова 

къстамизация. На фиг. 1 [10] е представен адаптиран и доразвит за условията 

на масова къстамизация алгоритъм за съставяне на графици за започване и за 

завършване на обработката на партидите във ВКПС, а на фиг. 2 [10] - за 

съставяне на календарни планове за обработката на партидите във ВКПС.  

 
Фиг. 1. Адаптиран и доразвит за условията на масова къстамизация алгоритъм за 

съставяне на графици за започване и за завършване обработката на партидите във 

ВКПС [10] 
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Фиг.2. Адаптиран и доразвит за условията на масова къстамизация алгоритъм за 

съставяне на календарен план за обработката на партидите във ВКПС [10] 
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 (3.13) 

3. Разработване на графици за започване и завършване на обработката 

на партидите във ВКПС 

Графиците за започване и за завършване на обработката на партидите във 

ВКПС имат за задача да покажат кои партиди ще се обработват през 

следващите планови периоди и да конкретизират сроковете на започване 

(продължаване) и завършване на обработката им. Графиците се разработват на 

основата на адаптирания и доразвит за условията на масова къстамизация 

алгоритъм за съставяне на графици за започване и за завършване обработката 

на партидите във ВКПС (фиг. 1) в следната методическа последователност: 

1. Въвеждане на данни за обработваните партиди във ВКПС.  

За всяка обработвана партида във ВКПС в условията на масова къста-

мизация се въвеждат: 

1) големината на всяка обработвана партидата осигурява необхо-

димите детайли за окомплектоване на съответната поръчка (серия изделия); 2) 

оперативните и подготвително-заключителните времена на операциите от 

осъществявания частичен процес във ВКПС са конкретни технологични данни 

за всяка обработвана партида; 3) срокът за започване на монтажа на всяка 

обработвана партида е определен на основата на договорения срок за 

завършване на монтажа на съответната поръчка и календарното изпреварване 

на започването на монтажа на партидата детайли за нея; 4) времето за 

обработката на партидата в други производствени звена след ВКПС включва 

осъществяването на термична, галванична или друг вид допълнителна 

обработка; 5) резервното време преди започване на монтажа на партидата 

детайли включва времето, необходимо за компенсиране на евентуално заба-

вяне на обработката на партидата във ВКПС или следващите производствени 

звена преди започване на монтажа. 

2. Определяне сроковете за завършване обработката на партидите във 

ВКПС. 

За определянето на срока за завършване обработката на всяка партида във 

ВКПС в условията на масова къстамизация се изчислява най-напред ка-

лендарното изпреварване на завършването на обработката й спрямо срока за 

започване на монтажа й (Ико) по следната формула: 

Ико = Тдр + Тр [раб.дни],                               (1) 

където: Тдр  е времето за обработката на партидата в други производствени 

звена след ВКПС, раб. дни; 

Тр  - резервното време преди започване на монтажа на партидата 

детайли за съответната поръчка (серия изделия), раб. дни. 

Срокът за завършване обработката на всяка партида във ВКПС (Ско) 

спрямо планирания срок за започване на монтажа й (Сзм) се изчислява с 

помощта на определеното календарно изпреварване на завършването на 

обработката й във ВКПС (Ико) по следната формула: 
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 (3.15) 

(3.16) 

(3.14) 

(3.17) 

(3.18) 

Ско = Сзм - Ико ,                                 (2) 

Изчисленият срок показва плановия период, работния ден в него и часа и 

минутата от началото му, в края на която трябва да завърши най-късно 

обработката на партидата.  

3. Изчисляване циклите на частичните процеси, осъществявани над 

партидите във ВКПС. 

Цикълът на частичния процес, осъществяван над всяка партида във ВКПС 

(Тцчп), изчислен в часове, се превръща в работни дни (Цчп) по следната 

формула: 

Цчп = Тцчп / кисв.Тсм.ксм [раб.дни],                              (3) 

където: кисв е коефициентът на използване на сменното време;  

Тсм  - продължителността на смяната, ч.; 

ксм -  коефициент на сменност. 

4. Определяне сроковете за започване на обработката на партидите във 

ВКПС. 

За определяне срока за започване обработката на всяка партида във ВКПС 

(Сзо) в условията на масова къстамизация се изчислява най-напред 

календарното изпреварване на започването обработката партидата във ВКПС 

(Изо) спрямо срока за започване на монтажа й в работни дни по формулата: 

Изо = Тцчп + Тдр + Тр [раб.дни],                 (4) 

Срокът за започване на обработката на партидата във ВКПС може да се 

определи с помощта на изчисленото календарно изпреварване на започването 

на обработката й (Изо) или с помощта на изчисления цикъл на частичния 

процес на обработката на партидата (Цчп) по една от следните две формули: 

Сзо = Сзм – Изо ,                                 (5) 

Сзо = Ско – Цчп .                        (6) 

Изчисленият срок показва плановият период, работният ден в него и часа и 

минутите от началото му, в който трябва да започне най-късно обработката на 

партидата във ВКПС. 

5. Разпределение на партидооперациите за всяка партида по планови 

периоди. 

Разпределянето на партидите по планови периоди се извършва в зави-

симост от планираните срокове за започване (продължаване) и завършване на 

обработката на партидата във ВКПС в условията на масова къстамизация. 

Разпределението показва относителните дялове в % на планираната обработка 

на всяка партида по плановите периоди, а така също относителните дялове в 

% на планираните за изпълнение в съответния планов период операции над 

партидата. 
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(3.21) 

(3.19) 

(3.22) 

(3.20) 

6. Извършване на обемни пресмятания на планирания обем работа за 

всеки вид модули за всеки планов период. 

Обемните пресмятания се извършват за всеки вид модули за всеки планов 

период, като се започва от предстоящия и показват планирания обем работа за 

обработката на партидите. 

За изчисляване на планирания обем работа за обработка на всяка партида 

при изпълнение на всяка операция на съответния вид модули за съответния  

планов период (Р) се използва следната формула: 

Р = n.tоп / 60.d + Tпз / 60 [ч] ,                 (7) 

където: n  e  големината (размерът) на партидата, която ще бъде обработена в 

плановия период, бр.; 

tоп - оперативното време на технологичната операция, изпълнявана на 

съответния вид модули, мин/бр.; 

d  - броят на едновременно обработените детайли на съответния вид 

модули, бр.; 

Тпз - подготвително-заключителното време за технологичната опера-

ция, изпълнявана на съответния вид модули, мин. 

След това се сумират планираните обеми работа за всеки вид модули за 

всеки планов период за всички партиди и така се установява общия обем на 

планираната работа (Роб) за съответния планов период. 

7. Проверката за различия между ефективния фонд време и планирания 

обем работа за всеки вид модули за всеки планов период. 

За проверката най-напред се пресмята ефективният фонд време на съот-

ветния вид модули за плановия период (Fe) в часове по следната формула: 

Fe = Др.ксм.Тсм.М - Тпр [ч] ,                 (8) 

където:  М  е  броят на модулите от съответния вид в плановия период, бр.; 

Тпр - времето за планови ремонти, профилактика и др. за съответния 

вид модули в плановия период, ч. 

След това се изчислява процентното натоварване (Нпп) на съответния вид 

модули през плановия период по следната формула: 

Нпп = 100.Роб / Fe [%] .                  (9) 

Допустимото претоварване за условията на масова къстамизация е +3%, 

при по-голямо претоварване се извършват корекции на планираните срокове 

за обработка на партидите.  

Накрая се изчислява остатъкът или недостигът на ефективен фонд време 

за всеки вид модули през плановия период (О) по следната формула: 

O = Fe - Роб [ч].                 (10) 
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При разлика с положителен знак е налице остатък на ефективен фонд 

време, а при отрицателен знак – недостиг. В случаите, когато отклонението на 

това съотношение надхвърля допустимата стойност от ± 3% за вид модули, се 

коригират графиците за започване на обработката на партидите във ВКПС и се 

извършва ново разпределение на партидооперациите и нови обемни 

пресмятания. 

При наличие на съответствие между ефективния фонд време и обема 

работа на всеки вид модули за всеки планов период в допустимите граници, 

определените срокове за започване и за завършване на обработката на 

партидите във ВКПС се приемат за окончателни. 

8. Планиране сроковете за започване и завършване на обработката на 

партидите във ВКПС. 

Партидите се подреждат първо по нарастване сроковете на започване 

(продължаване) на обработката им, а после и по нарастване сроковете на 

завършването им. Тъй като ВКПСМО е междинно звено, чрез сроковете при 

първия случай се обвързва работата на системата с предходното (заготви-

телно) звено, а чрез сроковете при втория случай се обвързва работата й с 

монтажното, т.е. разработват се два вида графици. 

9. Определяне срокове за завършване изработването на партидите 

заготовки за ВКПСМО. 

Определянето на сроковете за завършване на изработването на партидите 

заготовки се основата на планираните срокове за започване на обработката им 

във ВКПС и календарното изпреварване на завършването на изработката на 

заготовките спрямо него. По този начин се обвързва работата на съответното 

заготвително звено и ВКПСМО. 

 

4. Разработване на календарен план за обработката на партидите във 

ВКПС 
Календарните планове за обработката на партидите във ВКПС имат за 

задача да покажат планираните начални и крайни срокове за тяхната обработка 

в системата, а така също и планираното изпълнение на всички 

партидооперации на всеки модул през следващия планов период. Кален-

дарните планове се разработват на основата на адаптирания и доразвит за 

условията на масова къстамизация алгоритъм за съставяне на календарни 

планове за обработката на партидите във ВКПС (фиг. 2) в следната методи-

ческа последователност: 

1. Въвеждане на определените от план-графиците срокове за започване 

на обработката на партидите по планови периоди. 

2. Установяване на моментното състояние на модулите. 

Моментното състояние на модулите се установява непосредствено преди 

разработване на поредния календарен план в края на всяка смяна (работен ден) 

или извънредно (при авария или други случайни обстоятелства) и може да 
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(3.23) 

бъде: 1) работи, когато на съответния модул се изпълнява операция; 2) 

настройва се; 3) ремонтира се; 4) престоява, когато няма планирана работа и 

модулът се причислява към резервната клетка. 

3. Избор на партида с най-ранен срок за започване на обработката във 

ВКПС в условията на масова къстамизация и с най-малък относителен резерв 

от време за осъществяването й. 

Чакащите партиди за планиране на обработката им във ВКПС се под-

реждат в приоритетен списък в зависимост от относителния резерв от време за 

осъществяване на обработката на всяка партида в системата (Ротн), който се 

изчислява по следната формула: 

Ротн = (Зкд - Зрв) / Тцчпмин [ч],                                       (11) 

където: Зкд е най-късното допустимо започване на първата (поредната) парти-

дооперация, за което цикълът на частичния процес във ВКПС е минимален, 

т.е. с максимално (теоретично) припокриване между двойките последователни 

партидооперации, планов период, работен ден в него и часове и минути от 

началото му; 

Зрв - най-ранното възможно (планирано) започване на първата парти-

дооперация, планов период, работен ден в него и часове и минути от началото 

му; 

Тцчпмин - минималният цикъл на частичния процес във ВКПС при па-

ралелно-последователно съчетаване на операциите, ч. 

Изчисленият относителен резерв от време за завършване обработката на 

всяка партида показва какъв резерв от време се пада на единица време от ми-

нималния цикъл на частичния процес във ВКПС, който се изчислява като се 

вземат предвид само неизпълнените операции. 

В условията на масова къстамизация чакащите партиди за обработка във 

ВКПС се подреждат в приоритетния списък в следния ред: 

1) първи се подреждат партидите, които имат отрицателен резерв от 

време, по реда на неговото намаляване; 

2) след това се подреждат партидите с нулев резерв от време; 

3) последни са партидите, които имат положителен резерв от време.  

При еднакви стойности на относителният резерв от време, предимство се 

дава на тази партида, която има най-кратък цикъл на частичния процес. 

От приоритетният списък се избира първата (най-рисковата) партидата, 

за която се разработват варианти за формиране на виртуална клетка. 

4. Разработване на варианти за формиране на виртуална клетка за 

избраната партидата с използване на по няколко модула от вид за изпълнение 

на най-продължителните технологични операции и подреждането им по 

нарастване дължината на пътя за транспортиране във виртуалната клетка. 
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В условията на масова къстамизация за рисковите партиди (първите в 

приоритетния списък с отрицателен относителен резерв от време) се разра-

ботват всички възможни варианти за формиране на виртуална клетка с изпол-

зване на по няколко модула от вид за изпълнение на най-продължителните 

технологични операции. Изчисляването на необходимия брой модули от вид 

за най-продължителните операции се извършва с помощта на описания в [11] 

метод.  

5. Разработените варианти за формиране на виртуална клетка за избра-

ната партида се подреждат по нарастващата дължина на пътя, който трябва да 

изминат полуфабрикатите за обработката им във виртуалната клетка и се 

съставя приоритетният списък за избор на вариант за формирането й. 

В условията на масова къстамизация се избира вариантът за формиране 

на виртуална клетка, който е на първо място в приоритетния списък (с най-

ранен срок за започване на обработката и с най-къс път за транспортиране на 

полуфабрикатите във виртуалната клетка).  

6. Проверка на възможността да се планира първата партидооперация за 

избрания вариант за формиране на виртуална клетка. 

В условията на масова къстамизация за всеки вариант от приоритетния 

списък за формиране на виртуална клетка се прави проверка дали е възможно 

неговото реализиране. Ако няма свободен модул (свободни модули) за първата 

партидооперация за реализация на първия вариант за формиране на виртуална 

клетка, се прави проверка за втория (следващия) вариант от приоритетния 

списък за формиране на виртуална клетка за избраната партида. Ако за всички 

варианти от приоритетния списък за формиране на виртуална клетка за 

избраната партида няма свободен модул (свободни модули) за планиране на 

първата партидооперация, е необходимо да се определи очакваното най-ранно 

освобождаване на модул, за да се планира изпълнението й. 

7. Планиране на следваща партидооперация за избраната партида. 

В условията на масова къстамизация планирането на изпълнението на 

следваща партидооперация трябва да се осъществи на съответния модул 

(модули) за избрания вече вариант за формиране на виртуалната клетка, за 

който е планирана първата (предходната) партидооперация.  

8. Проверка на възможността да се планира следваща партидооперация 

за избрания вариант за формиране на виртуална клетка. 

9. Проверка за партиди с непланирана обработка във ВКПС. 

В условията на масова къстамизация след като за избраната партида е 

формирана виртуална клетка и е установена възможността да бъдат планирани 

всички партидооперации се прави проверка за наличието на следваща партида 

в приоритетния списък с непланирана обработка във ВКПС. 

10. Съставяне на списъци с планираните начални и крайни срокове за 

обработката на партидите във ВКПС и за изпълнението на всички партидо-

операции на всеки модул през следващия планов период. 
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5. Заключение 

Представеният методически подход за производствено планиране на 

ВКПСМО отговаря напълно на условията на масова къстамизация и е пред-

поставка за прилагане в практиката. Разработените с негова помощ графици за 

започване и за завършване на обработката на партидите във ВКПС и 

календарни планове за обработката на партидите във тях ще съдействат за по-

бързото навлизане на тези най-съвременни производствени системи за 

механична обработка в индустриалните предприятия и за повишаване на 

конкурентоспособността им. 
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Abstract. In the present paper, particular results of implementing а Total Productive 
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1. Въведение 

 Въвеждането на подходяща система за поддържане на машините и съоръ-

женията в изправност в съвременните индустриални предприятия е предпос-

тавка за осигуряване на значителни конкурентни предимства. В последните го-

дини на миналия век и в началото на този в развитите индустриални страни 

широко се използва японската система за тотална производителна поддръжка 

(Total Productive Maintenance – ТРМ). 

 

2. Изложение 

Поддръжката на машините и съоръженията в изправност в предприятията 

в исторически план преминава през няколко етапа [1]: 

1) Система за ремонтна поддръжка (СРП) – съставена от подсистеми за 

mailto:oandre@tu-sofia.bg
mailto:hnl37@yahoo.de
mailto:idakov@tu-sofia.bg


698 

 

аварийна, планова и извънпланова поддръжка – до 50-те години на XX 

век; 

2) Система за превантивна поддръжка – в нея се включват поддръжка при 

инсталиране, всекидневна поддръжка, периодична поддръжка, поддръж-

ка според износването и поддръжка при подходящ случай (60-те и 70-те 

години на XX-ти век); 

3) Система за производителна поддръжка, при нея се премахва излишното 

презастраховане от предишната система. Постига се чрез диференциация 

на използваните методи в зависимост от типа на оборудването. Пре-

вантивната поддръжка се използва само за оборудване с ключово значе-

ние за производството (70-те и 80-те години на XX-ти век). В системата 

за производствена поддръжка са включени ремонтнa поддръжка, пре-

вантивна поддръжка, прогнозна поддръжка и корективна поддръжка; 

4) Система за тотална производителна поддръжка (ТРМ) [5] (през 80-те на 

миналия век в Япония). Предложената концепция за тотална произво-

дителна поддръжка включва активното участие на всички работници и на 

мениджъри от всички йерархични равнища на индустриалното пред-

приятие. 

За успешното прилагане на ТРМ е необходимо преди това да бъде внед-

рена и т. нар. „Система 5S“, наименованието на която произтича от петте 

осъществявани дейности, започващи с буквата „S“ [2]: 

1) „Seiri“ (сейри) – „подбери“ (подбиране на нужните и отстраняване на не-

нужните неща); 

2) „Seiton“ (сейтон) – „подреди“ (изясняване какво, къде и колко от нужните 

неща да се поставят); 

3) „Seiso“ (сейсо) – „почисти“ (отстраняване на отпадъците, почистване на 

машината и технологичната екипировка и цялостния им преглед); 

4) „Seiketsu“ (сейкецу) – „пази“ (бързо отстраняване на отпадъците, поддър-

жане на чистота и на въведения ред); 

5) „Shitsuke“ (шицуке) – поддържай“ (спазване на въведените правила с до-

пълнително обучение за насърчаване на реализацията на потенциала на 

всеки индивид). 

5S помага при втората група от загуби в ТРМ, и конкретно – при предот-

вратяването на загуби от движения на работното място. Целите на японската 

ТРМ са постигане на нулеви повреди и нулев брак в предприятието [1]. 

Внедряването на системата ТРМ в предприятието включва три етапа: 

подготвителен, въвеждащ и стабилизиращ [1]. През първия етап се извършва 

подготвителната работа, през въвеждащия се установяват принципите на сис-

темата ТРМ в предприятието, а през третия се сравняват и анализират полу-

чените резултати с поставените цели и се набелязват нови по-високи цели пред 

системата. Реализацията на тези три етапа в предприятието представлява 

последователност от 12 дейности, които по същество са подетапи или степени 
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на внедряване на системата ТРМ и са описани по-подробно в [3]. 

В настоящия доклад е представено внедряването на ТРМ в българско 

предприятие за електронно производство. Това беше необходимо с оглед пос-

ледните изисквания на стандарта IATF 16949. Внедряването започна през ме-

сец януари 2018 година и продължава в момента. 

Целта на внедряването на ТРМ в предприятието е елиминиране на загубите, 

свързани с експлоатацията на машините и съоръженията, неносещи добавена 

стойност в производствената дейност, а именно: 

1) Свръхпроизводство – производство на детайли, за които няма поръчки, 

поради което се генерират излишни разходи за съхранение на задели/за-

паси; 

2) Изчаквания; 

3) Ненужен транспорт/пренасяне; 

4) Излишни/неправилна обработка; 

5) Излишни запаси, произтичащи от метода на съгласуване работата на 

производствените звена; 

6) Ненужни манипулации и работни движения на работното място; 

7) Дефекти/грешки и брак; 

8) Неизползвана креативност на работниците. 

Внедряването на системата ТРМ в предприятието обхваща следните дейности: 

- Автономна поддръжка; 

- Непрекъснато подобряване; 

- Планирана поддръжка; 

- Трениране и обучение; 

- Контрол на пускането на нови продукти; 

- Управление на качеството; 

- ТРМ в административните отдели; 

- Безопасност на работа и защита на околната среда.  

Автономната поддръжка е основната разлика между тази система за 

поддръжка на машините и съоръженията в изправност и всички останали до 

момента. Новото при нея е, че тук взимат участие и операторите на машини, т. 

е. всички стават заинтересовани от правилната и безаварийна експлоатация на 

машините.  

В практиката автономната поддръжка обикновено се внедрява на 7 

последователни стъпки [7]: 

Стъпка 1: Основно почистване, смазване, откриване на недостатъци; 

Стъпка 2: Премахване източниците на замърсяване; 

Стъпка 3: Изготвяне на стандарти за почистване и инспекция; 

Стъпка 4: Квалифициране на работниците относно машините и съоръженията; 

Стъпка 5: Извършване на самостоятелна поддръжка от оператора; 

Стъпка 6: Систематизиране – ред и чистота, консолидиране на плановете за 

инспекция, почистване, смазване; 
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Стъпка 7: Напълно самостоятелна поддръжка. 

В предприятието беше проведено обучение на персонала и всички бяха 

запознати с особеностите на системата ТРМ.  

За контрол на всички манипулации, извършвани по ежедневната, 

седмичната, месечната и годишната поддръжка, бяха създадени чек-листи със 

списък на манипулациите за отделните периоди. Те бяха закачени върху 

машините или върху табла близо до машините. Чрез тези чек-листи може да 

се контролира изпълнението на задачите по поддръжката.  

Стремежът чрез ТРМ е да бъдат елиминирани 16 вида загуби, които 

отразяват 7те основни типа загуби (Muda) [8]. Тези 16 вида загуби са разпре-

делени в 3 групи: 

В първата група (машини и съоръжения) има 8 вида загуби, изразяващи 

се в разход на време за: 

- непланирани престои, 

- пренастройка на машините, 

- смяна на инструменти, 

- започване/приключване на работа/работния ден, 

- кратки нерегламентирани прекъсвания, 

- по-ниска скорост (темп) на работа, 

- брак – води до допълнителна работа, 

- планирани престои. 

Във втората група (загуби, предизвикани от персонала) има 5 вида загу-

би: 

- загуби от неадекватни управленски решения, 

- загуби от излишни движения на работното място, 

- загуби при субординацията и комуникациите по йерархичните 

равнища на организационно-управленската структура на предпри-

ятието, 

- излишни разходи на време за логистика и транспорт, 

- загуби от допълнителни и ненужни измервания и настройки. 

В третата група има 3 вида загуби:  

- загуби от неизползване на най-подходящата за случая технология, 

- загуби на енергия, 

- загуби от неподходящи и/или неефективни приспособления, инс-

трументи и екипировка. 

Като начало вниманието в предприятието беше насочено предимно към 

първата група загуби. За контрол по ефективността на експлоатацията на ма-

шините беше използван показателят OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

[9,10]. Той се получава като произведение от три други показателя: разпола-

гаемост, производителност и ниво на качеството: 

ОЕЕ = Разполагаемост х Производителност х Качество 

Данните се нанасят в таблица и се изчислява показателят ОЕЕ (фиг. 1). 
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Фиг. 1. Екран с таблицата за пресмятане на ОЕЕ 

 

Отделните показатели се изчисляват, както следва:  

Разполагаемост = Тпланово – Тзагуби разполагаемост 

Загубите от липса на разполагаемост може да бъдат поради: 

- липса на персонал/материали; 

- механични, електрически, пневматични, хидравлични прекъсвания 

– повече от 5 минути; 

- времена за пренастройка; 

- смяна на инструменти. 

Производителност = Теф. производствено – Тзагуби производителност 

Загубите на производителност са поради: 

- механични, електрически, пневматични, хидравлични, прекъсва-

ния, по-малки от 5 минути; 

- намалена скорост на обработка на машината; 

- намалена производителност при започване на работа; 

- понижена производителност на труда; 

- разходи на време за търсене на необходимите материали и 

полуфабрикати; 

- празен ход на машината. 

Качество = Треална продукция – Тзагуби качество 
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Загубите от влошено качество са поради: 

- брак; 

- допълнителна работа. 

В конкретното предприятие бяха наблюдавани 8 машини, респективно 

производствени линии: две фрези: ICP 2030, ICV4030, две SMD-линии, една 

линия за спояване на електронни платки SEHO и три апарата за проверка на 

електронни панели. За всяка машина, респ. линия се наблюдават специфични 

за работното място загуби на време. 

Внедряването на системата ТРМ в производството започна с пилотен проект с 

фреза ICP2030. За нея бе създаден чеклист (фиг. 2). Манипулациите бяха 

диференцирани – за операторите на машини и за механиците. 

 

 
Фиг. 2. Чеклист на дейностите при фреза ICP2030 



703 

 

Преди започване на работа операторът на машината има следните задъл-

жения: 

- визуален контрол на машината, 

- визуална инспекция на захранващата връзка със сгъстен въздух, 

повреди по затварящия капак, 

- общо почистване, 

- почистване на инструментален държач, 

- почистване на вътрешната работна зона, 

- контрол за необичаен звук. 

Дневната и седмичната поддръжка се изпълняват също от оператора на 

машината. 

Следват 6 месечна и годишна поддръжка. Те се изпълняват от механика 

на участъка. В конкретния случай годишната поддръжка включва: 

- контрол на земното съпротивление със съответна свързваща верига, 

- смазване на осите и смяна на ремъците, 

- смяна на носещи части, 

- контрол на хлабината на линейните водачи. 

 

3. Резултати и обобщение 

За изчисляване на показателя ОЕЕ на фрезовата машина е разгледан пе-

риод от един месец – от 13.02 до 14.03.2018 година. Там са установени след-

ните видове загуби: 

А. Липса на разполагаемост: 

- смяна на фрезер, 

- пренастройка, 

- смяна на плочи (приспособление), 

- зареждане програма на компютъра, 

- повреда на компютъра, 

- липса на персонал, 

- липса на суровини/материали, 

- престой, изчакване на настройчик. 

Б. Загуби на производителност: 

- зареждане с материал, 

- нулиране съдържанието на контейнер в ERP системата. 

С. Загуби от влошено качество: 

- корекции на размери. 

За периода 13÷19.02.2018 г. разпределението на трите вида загуби за фре-

за ICP2030 е показано в Таблица 1, а данните за загубите от таблицата са она-

гледени на фиг. 3. 

Всички загуби на време са анализирани, за да се вземат съответните уп-

равленски решения. Една част от тях се дължат на грешки в организацията на 

работния процес, на които никой досега не е обръщал достатъчно внимание. 
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Таблица 1. Загуби при фреза ICP2030 

№ Вид загуба  13/19.02 20/26.02 
27.02/ 

02.03 
06/09.03 12/14.03 

Загуби от липса на разполагаемост [min] 

1 Смяна ня фрезер 37 14 5 25 5 

2 Пренастройка 60 100 35 20 15 

3 Смяна на плочи 295 242 198 262 119 

4 

Зареждане 

програма в 

компютър 

 65  50 11 

5 Повреда компютър    52 195 

6 Липса на персонал     285 

7 Липса на материал     90 

8 
Изчакване 

настройчик 
 20    

Загуби на производителност [min] 

1 
Зареждане с 

материал 
18 27 32 24 8 

2 

Нулиране съдържа-

ние на контейнери в 

ERP системата 

  35 35 20 

Загуби от влошено качество [min] 

1 Корекции размери 55 32 36 47 41 

 

 

 
Фиг. 3. Загуби при фреза ICP2030 
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По отношение на изчакването на зареждане на програмата за работа на 

фрезата, в началото на всяка седмица има предложение да се смени компю-

търът с такъв с подходящи технически характеристики. 

Времето за смяна на приспособленията може да се редуцира чрез подмяна 

на плочите с нови, направени от по-лек материал, за да може манипулациите 

да се извършват по-бързо и лесно. Тази подмяна вече започна. 

Предвидено е също така да се започне с развитието на пет от осемте на-

правления на системата ТРМ в предприятието: 

- Непрекъснато подобрение (Кайзен) – предвидено е в близко вре-

ме да се въведе Кайзен система в предприятието; 

- Автономна поддръжка – в момента се провежда обучение на 

персонала, свързано с основните ежедневни дейности по почист-

ване и поддръжка на машините; 

- Планова поддръжка – съгласно изискванията на стандарта IATF 

16949 за поддръжката на машините и производствените линии е 

предвидено да има планова, превантивна и прогнозна поддръжка; 

- Обучение и трениране на персонала за подобряване на квалифи-

кацията му в областта на обслужването и поддръжката – в момента 

се провежда обучение, свързано с основните ежедневни дейности 

по почистване и поддръжка на машините; 

- Управление на качеството – целта е реализирането на продукция 

с „Нула дефекти”. 

След достатъчен напредък по тези направления ще бъдат вкючени и оста-

налите три. 

При останалите машини наблюденията по двете SMD линии започнаха с 

една седмица по-късно. За тях бяха получени следните резултати: 

SMD – линия 1: 

- за седмицата 20÷26.02.2018 г.: ОЕЕ = 64,35% – основна причина за 

ниската стойност на коефициента са различните загуби от липса на 

разполагаемост и по-конкретно прекъсвания – 32%; 

- за седмицата 27.02÷02.03.2018 г.: ОЕЕ = 88,04% – загубите от липса 

на разполагаемост и по-конкретно от прекъсвания и настройки са 

11%; 

- за седмицата 06÷09.03.2018 г.: ОЕЕ = 72,79% – основният дял от 

загубите от липса наразполагаемост от прекъсвания е 12,5% и от 

настройки – 12,5%. 

SMD – линия 2: 

- за седмицата 20÷26.02.2018 г.: ОЕЕ = 88,58% – основен дял на за-

губите от липса на разполагаемост и по-конкретно прекъсвания и 

настройки – 10%; 

- за седмицата 27.02÷02.03.2018 г.: ОЕЕ = 91,17% – основен дял на за-

губите от липса на разполагаемост от прекъсвания и настройки – 
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7,64%. 

Както за тези линии, така и за останалите машини предстои събирането 

на достатъчно данни и анализирането им. 

Предстои също и разглеждане на останалите две групи загуби, свързани 

с персонала и ресурсите. По отношение на загубите, свързани с персонала, 

предстои въвеждане на 5S системата по работните места. Нейното внедряване 

е неразривно свързано с намаляването на първата група загуби на машините и 

съоръженията.  
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Abstract. The rapid pace of technology development (3D printing, intelligent robots etc.) 

leads to unprecedented automation and digitalization of the production processes being carried 

out, as well as the creation of a new concept of value creation. Digitalization of production is 

a good opportunity to achieve intelligent industry automation, through which the free 

movement of industrial productions can be realized worldwide. This is the basis of the so-

called Forth Industrial Revolution / Industry 4.0. In the present paper a methodology for 

studying the development stage of the manufacturing digitalization in the Bulgarian Industrial 

Enterprises is proposed. 

Keywords: Research Methodology, Industry 4.0, Smart Manufacturing, Digitalization, 

Internet of Things, Technology Development, Industrial Enterprise.  

 

1. Въведение 

Динамиката, с която се развиват технологиите днес, както и непрекъснато 

нарастващите изисквания на клиентите, поставят сериозни предизвикателства 

пред индустриалните предприятия (ИП) от цял сват.  

Въздействието на нарастващата дигитализация върху производството ста-

ва все по-осезаемо. Дигиталната ера или т. нар. Индустрия 4.0 налага да се на-

прави промяна в организацията и управлението на производствената подсис-

тема, с оглед повишаване на нейната ефективност и запазване на пазарните 

позиции на ИП [1].  

Най-общо, Индустрия 4.0 може да се дефинира като цялостното обвързва-

не посредством дигитални технологии на процесите в предприятието, чрез 

които се създава стойност - от разработването, през производството и логис-

тиката, до сервиза и изваждането от експлоатация [2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.]. С на-

влизането на Индустрия 4.0 вече става възможно голям брой системи, машини 

и сензори по света да комуникират и да обменят информация помежду си в 
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реално време. Това дава възможност от една страна производствената подсис-

тема да стане по-гъвкава и чувствителна към промените и изискванията на 

пазара, а от друга – да повиши своята ефективност [1].  

Целта на настоящата разработка е да се предложи концептуална рамка на 

методика за изследване на степента на развитие на дигитализацията на произ-

водството в българските индустриални предприятия.  

 

2. Методика за провеждане на емпирично изследване на степента на 

развитие на дигитализацията на производството в българските ИП 

 Структурата на методиката за провеждане на емпиричното изследване е 

изградена на основата на съвременната теория и методология за провеждане 

на научни изследвания [8, 9, 10, 11, 12, 13 и др.], съдържа четири основни етапа 

и е представена на фиг. 1. 

a. Етап 1 на методиката 

 Провеждане на априорно изследване 

 Целта на този етап от изследването е да се извърши задълбочено литера-

турно проучване, на основата на което: (1) да се систематизират основните 

компоненти на дигитализацията, (2) да се определи значението на дигитали-

зацията за бъдещето на производството, (3) да се идентифицират факто-

рите, които влияят на процеса на дигитализация на производството. 

b. Етап 2 на методиката 

 Дефиниране на ограничителни условия на изследването 

 Изследването, основано на настоящата методика, ще бъде насочено към 

производствената подсистема на българските ИП. 

 Определяне обекта и предмета на изследването 

 За обект на емпиричното изследване са избрани предприятията от маши-

ностроителната и мебелната промишлености. Тук следва да се посочи, че ди-

гитализацията се налага във всички сфери на съвременния живот. Конкретният 

избор на предприятия от машиностроенето се основава на факта, че то в най-

голяма степен е засегнато от промените, които изисква дигитализацията и в 

този смисъл ще са необходими и повече усилия и инвестиции, за да се тръгне 

по пътя на Индустрия 4.0. Що се отнася до предприятията от мебелната 

промишленост, по отношение на тях авторът изхожда от съображението, че 

мебелното производство е един от промишлените сектори, които предполагат 

голямо разнообразие на възможностите за съучастие на клиента при формира-

не вида на крайното изделие, което е една от основните характеристики на 

Индустрия 4.0.    

Също така, с конкретния избор на обекти (предприятия от машинострои-

телната и мебелната промишлености) авторът си поставя задачата да изследва 

доколко цялостната дигитализация на процесите е подходяща и възможна за 

всеки производствен сектор, към настоящия момент.   
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Пряко свързан с обекта е предметът на изследването – проблемите, 

свързани с развитието на дигитализацията на производството в българските 

машиностроителни и мебелни предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фиг. 1. Основни етапи на методиката 

 
Дефиниране на ограничителните условия на изследването 

Определяне обекта и предмета на изследването 

Дефиниране на изследователските цели 

Избор на инструментариум за набиране на емпирични данни 

Тестване на избрания инструментариум 

Определяне на окончателния вид на избрания инструментариум 

ЕТАП 4 

Обработка и анализ на резултатите 

Обобщение и оценка на резултатите 

Внедряване на резултатите в процеса на оценка на степента на 
зрелост на българските индустриални предприятия за 

дигитализацията на Индустрия 4.0 

ЕТАП 3 

Определяне на генералната съвкупност и обема на извадката 

Провеждане на изследването 

Дефиниране хипотези на изследването 

Провеждане на априорно изследване 

ЕТАП 1 

ЕТАП 2 
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 Дефиниране на изследователските цели 

 С настоящото изследване авторът си поставя следните цели: 

– на основата на резултатите от априорното проучване да се из-

следва технологичния потенциал на производствената подсис-

тема на предприятията за дигитализация; 

– да се изследва нагласата на предприятията към дигитализация-

та на производството; 

– да се изследва нагласата на клиентите към дигитализацията на 

производството; 

– да се изследват процесите свързани с управлението и 

функционирането на производствената подсистема, които на 

този етап подлежат на дигитализация, 

– да се оцени ефекта от дигитализираните процеси свързани с 

управлението и функционирането на производствената подсис-

тема.  

 Избор на инструментариум за набиране на емпирични данни 

 За провеждане на настоящото изследване се предвижда разработването на 

въпросник, който трябва да бъде така структуриран, че да подпомогне в мак-

симална степен постигането на изследователските цели. При разработването 

на въпросника следва да се има предвид това, че той не бива да е прекалено 

дълъг (препоръчително е попълването му да не отнеме повече от 15 минути).  

 Най-общо въпросникът ще съдържа въпроси свързани с:  

(1)   продуктовия портфейл на предприятието;  

 (2)   технологичната инфраструктура на предприятието;  

(3)  организацията и управлението на производствената подсистема 

на предприятието. 

 Тестване на избрания инструментариум 

 Както е показано на фиг. 1 настоящата методика предвижда да се проведе 

пилотно проучване, при което разработеният въпросник да се тества и в 

случай, че бъдат установени несъвършенства своевременно да бъдат отстране-

ни и да не повлияят на качеството на същинското изследване.    

 Определяне на окончателния вид на избрания 

инструментариум 

 Първоначално набирането на емпиричните данни може да стане чрез про-

веждане на интервю, а в последствие – с помощта на подходящо програмирана 

електронна анкета, като се вземат предвид резултатите от пилотното проуч-

ване. За да бъдат избегнати възможни проблеми при повеждане на интервюто 

и да се гарантира ефективността на този метод, следва да се разработят 

инструкции за провеждащия интервюто, а така също – и за респондентите. 
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c. Етап 3 на методиката 

 Определяне на генералната съвкупност и обема на извадката 

 За определяне на генералната съвкупност от респонденти и обема на 

извадката се използват известните методи на математическата статистика [13]. 

 Дефиниране хипотези на изследването 

 С настоящото изследване следва да се потвърди или отхвърли верността на 

следните хипотези: 

– Хипотеза 1: „Използването на Big Data, Cloud-Computing, Mobile 

Computing, Internet of Things и Cyber-Physical Systems са в основата 

на дигитализацията на производството“; 

– Хипотеза 2: „Съществува зависимост между степента на 

дигитализация на производството и степента на кастъмизация 

на продукцията, която предприятието може да предложи на 

клиентите“; 

– Хипотеза 3: „Съществува зависимост между степента на диги-

тализация на производството и ефективността на организация-

та и управлението на производствената подсистема“; 

 Провеждане на изследването 

 При провеждането на интервюто/електронното анкетиране е необходимо 

респондентите да бъдат запознати най-общо с целите на изследването. Не е 

препоръчително навлизането в детайли, тъй като това може да формира 

нагласа в респондентите, която да се отрази на техните отговори, което от своя 

страна ще доведе до изкривяване на резултатите от изследването като цяло. 

 

d. Етап 4 на методиката 

 Обработка и анализ на резултатите 

 Най-често за обработване и интерпретиране на данните се провежда:  

– Дескриптивен анализ – той осигурява най-обща ориентация в пред-

варително обработените данни. Този, така да се каже предварителен анализ, 

подпомага преминаването към същинската статистическа обработка на 

събраните данни;  

– Регресионен анализ – този вид статистически анализ е 

предназначен да даде количествен израз на ефектите на дадена група метрични 

променливи (Х1, Х2, …, Хр), които условно се наричат независими, върху 

друга променлива Y, която условно се нарича зависима.  

– Дисперсионен анализ – той, подобно на регресионния анализ, 

изследва значимостта на определена група независими променливи (фактори) 

върху дадена зависима променлива, само че тук факторите са т. нар. 

номинални променливи. 



712 

 

 Разбира се за всеки конкретен случай може да бъдат приложени и други 

методи на математическата статистика за обработване и представяне на 

резултатите от изследването. 

 Обобщение и оценка на резултатите 

 Тук следва да бъдат обобщени получените резултати, а също така да се 

направи съпоставка с предварително поставените цели и формулираните 

хипотези на изследването и в резултат – да се направи оценка на значимостта 

на изследването към проблема за степента на развитие на дигитализацията на 

производството. 

 Внедряване на резултатите в процеса на оценка на степента на 

зрелост на българските ИП за дигитализацията на  

Индустрия 4.0 

 Тук следва да бъде извършено систематизиране на резултатите и тяхното 

интегриране в общата методика за оценка на степента на зрелост на 

българските ИП за дигитализацията на Индустрия 4.0. 

 

3. Заключение 

 Възможността за създаване на дигитално копие на детайл, машина или цяла 

поточна линия дава възможност да се възпроизведе фикционирането на 

производствената подсистема във виртуална среда и своевременно да се из-

вършат коригиращи въздействия, ако е необходимо. Това ще допринесе за 

цялостното оптимизиране на организацията и управлението на производстве-

ната подсистема. 

 В настоящата разработка е предложена концептуална рамка на методика за 

изследване на степента на развитие на дигитализацията на производството в 

българските индустриални предприятия от машиностроителната и мебелна 

промишлености. 

 На основата на предложената методиката предстои да бъде проведено 

същинско изследване, резултатите от което ще послужат за разработването на 

обща методика за оценка на степента на зрелост на българските ИП за 

дигитализацията на Индустрия 4.0. 
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Abstract. The nature of work is changing rapidly today, so to have the methods of automation. 

Robotic process and intelligent automation tools are entering the work life of normal people 

and will become a standard, recommended tool for every company.  Such tools are improving 

the business processes and increasing the effectiveness of the traditional employee. Robot-led 

automation has the potential to change today workplace as dramatically as the machines of 

the Industrial Revolution changed the factory in the 19th century. Core skills that are related 

to business—process knowledge, Technology integration, and insightful analytics — could 

be delivered through a leveraged model at a lower cost. The capability and demand already 

exist for this technology, and it is enabled by abundant computing power and software 

solutions that can be packaged and downloaded as “apps”.  

Keywords: Robotic Process Automation, RPA, Bots, Software Agent, Software Automation, 

AI  

 

1. Въведение 

Естеството на работните процеси се променя постоянно и динамично, 

ведно с методите за тяхната автоматизацията. Литературният обзор на сходни 

проучвания показва [1], че процесите от ново измерение ще обхванат  огромна 

част от работните процеси на обикновения служител в близко бъдеще.  

Обект на настоящото изследване е въздействието на роботизираната 

автоматизация на процеси върху работната среда на човека. Предмет на 

изследването са ефектите, които поражда използването на автоматизирани 

бизнес процеси върху работния процес и подобряване на качеството на 

крайния продукт, предлаган от компаниите, използващи тези инструменти.  

Основната цел на настоящото изследване е да се разкрият възможностите 

за автоматизация на работните бизнес процеси: 

-как те ще подобрят ефективността на служителя; 

-как ще подобрят качеството на продукта; 

mailto:rilieva@tu-sofia.bg
mailto:nikolov.a.mario@gmail.com
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-как ще въздействат на бизнеса.  

 

2. Концепция за роботизирана автоматизация на бизнес процеси 

Роботизираната автоматизация на бизнес процеси (РАБП) е нова форма за 

автоматизация на бизнес процесите, базирана на иновативни инструменти като 

софтуерни роботи (Bots), машинно самообучение (Machine Learning) или 

софтуер с изкуствен интелект (AI). РАБП e средство за автоматизиране на 

досадни бизнес задачи като освобождава корпоративните служители от тях и 

им позволява да се отдадат на задачи с по висока стойност като анализ и 

вземане на важни решения. Роботизираната автоматизация на бизнес процеси 

има потенциала да промени съвременното работно място толкова драматично, 

колкото машините от индустриалната революция променят фабриката 

завинаги през 19ти век.  

В качеството на "роботи" възприемаме софтуерни инструменти, които 

имат за цел да опростят бизнес процесите. Те предлагат подобрена бизнес 

ефективност, сигурност на данните и ефективност чрез имитиране на човешки 

действия и автоматизиране на повтарящи се задачи в редица процеси, без да 

променят драстично съществуващата инфраструктура и системи [2]. 

Повишена производителност, намаленото време на  работния цикъл,  по-точни 

резултати и съвместимост са някои от предимствата на тази технология.  

Според Института за роботизирани бизнес процеси и изкуствен интелект 

(IRPA AI) [8], използвайки инструменти на РАБП, насочени към 

автоматизация на бизнес процесите,  компанията може да конфигурира 

софтуер или „робот“ да следи, ако се налага, и да прекъсва процеси като 

провеждане на транзакция, манипулиране на данни, като „комуникира“ с 

други софтуерни системи, използвани от компанията [3].  

 

3. Предимства на роботизираната автоматизация на процеси 

3.1. Намаляване на оперативните разходи 

Доскоро офшорингът и аутсорсингът  бяха основни инструменти на 

големите корпорации за намаляване на оперативните разходи. Роботизираната 

автоматизация на бизнес процеси редуцира разходите за труд с 25 - 40% както 

в средата на ИТ, така и в тази на бизнес процесите [4].  

РАБП позволява на организациите постоянно да наблюдават бизнес или 

ИТ процесите, както и поведението на персонала и софтуерните приложения 

като част от тези процеси. Този мониторинг на моделите и събитията се 

осъществява чрез виртуални инженери (роботи), които действително могат да 

учат, като наблюдават процесно-базирани дейности, изпълнявани от реални 

хора-инженери. Последващите знания, събрани чрез машинно наблюдение, 

могат да бъдат включени в бъдещите компютърни изводи, направени по време 

на операциите. РАБП може да се използва не само за идентифициране на 

аномалия, като по този начин превръщат служителите в разрешаващи 



716 

 

проблеми, но може също така да инициира набор от действия, за да реагират  

на  определените явление.  

Виртуалните инженери (роботи) могат да работят 24 часа,  7 дни (24/7) в 

седмицата без да почиват. Единствения разход е персонала по тяхната 

поддръжка. Това намалява значително разходите на компаниите за заплати на 

високо квалифициран персонал.  

3.2. Анализ на данни 

Всяка задача, която изпълнява роботът, произвежда данни, които, когато 

се съберат, позволяват провеждане на анализ. Това води до по-добро вземане 

на решения в областта на автоматизираните процеси. Когато данните се 

комбинират ефективно, и в контраст с данните, събрани в други области, 

позволява по-добро вземане на решения както на микро-, така и на макро- 

ниво. Тъй като всяка стъпка в даден процес е проследена, една компания е в 

състояние да идентифицира пропуските, където процесите могат да бъдат 

допълнително оптимизирани за повишаване на ефективността.  
РАБП може да помогне за намаляване на случаите на лоши данни чрез 

идентифициране и прихващане на данните с ниско качеството още при 

източника, преди да влезе в бизнес системите.  

3.3. Повишаване на ефективността 

Обикновено един софтуерен робот може да замени два до пет служителя 

на пълен работен ден, вероятно и повече. Същият обем работа може да се 

извърши за по-малко време или по-голям обем от дейности да бъдат 

обработени в същия период от време, позволявайки по този начин работата 

надолу по веригата да започне по-рано [4].  

3.4. Подобряване на точността и продуктивността на служителите  

Едно от големите предимства на РАБП е способността да отстранява 

грешките при обработката. Това гарантира сигурността на бизнеса да не се 

притеснява, че софтуерните му роботи ще направят грешките, на които 

служителите му са способни.  

Тъй като софтуерните роботи се справят с повтарящите се, досадни задачи 

в даден бизнес, служителите могат да участват в повече дейности с добавена 

стойност, които включват лично взаимодействие, решаване на проблеми и 

вземане на решения. По този начин служителите считат приноса си към 

компанията за по ценен и увеличават производителността си.  

3.5. Универсализиране използването на роботизирана автоматизация 

на бизнес процеси 

Основните предимства на РАБП са широкия диапазон на използваемост, 

който обхваща различни индустрии и способността й да изпълнява 

разнообразни задачи. За да може конкретна задача да се ‚кандидатира‘ за 

автоматизация от РАБП, тя трябва да бъде дефинируема, повторяема и 
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базирана на правила. След като тези условия са изпълнени, гъвкавостта на 

софтуера позволява на фирмите да бъдат достатъчно креативни в задачите, 

които решат да автоматизират.  

3.6. Подобряване на поддръжката и управлението 

Роботизираната автоматизация на процеси може да подобри операциите 

на обслужващите бюра за услуги, както и наблюдението на мрежовите 

устройства. Разделянето на мащабируемостта от човешките ресурси позволява 

на една компания да се справи с краткосрочното търсене без допълнително 

наемане или обучение. Освен това, управлението на ИТ ще бъде по-ефективно, 

защото РАБП улеснява поддържането на мащабируема инфраструктура. 

Накратко, по-лесно е да се мащабира софтуер, отколкото хора.  

3.7. Когнитивните изчислителни системи 

Използвайки алгоритми за изкуствен интелект (AI) и машинно 

самообучение, когнитивните изчислителни системи се самообучават, 

програмират да функционират като човешкия мозък, като изпълняват 

когнитивни задачи от сферата на усещане, прогнозиране, извличане и дори 

такива, свързани с емоционална интелигентност.  

За разлика от традиционната автоматизация, която изисква човешки 

експерт да пише кодове и скрипт или да въвежда работен процес в система, 

когнитивните компютри могат да обработват естествения език и 

неструктурираните данни.  

Има когнитивни компютри, разработени с намерението да не заместват 

експертите на човешкия персонал, а да работят съвместно с тях за подкрепа 

вземането на решения и подпомагане на тези експерти при вземането на по-

информирани и по-добри решения в различните домейни - от 

здравеопазването и застраховането до финансирането и обслужването на 

клиентите.  

 

4. Видове приложения на РАБП 

4.1. Автоматизация на настолния компютър 

В този случай автоматизирани задачи се задействат ръчно или от много 

прости събития, като получаване на имейл и представляват регистрираните 

индивидуални натискания на клавиши. Този вид автоматизация може да бъде 

приложена много бързо и да бъде поставена на всеки работен компютър, 

автономен от другите в системата, макар че не отговаря на всички изисквания 

за съответствие или риск и не може да бъде стандартизирана във всички 

настолни компютри. Този тип продукт се използва най-добре от един 

индивидуален или малък екип за автоматизиране на малки задачи и не изисква 

съответствие или регулаторни изисквания [7]. Това решение се използва от 

бизнес потребители.  
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4.2.  Комплекти за разработка на софтуер (SDKs) 

Тези решения са насочени по-скоро към потребителите на ИТ, а не към  

бизнес потребителите и са предназначени да увеличат отзивчивостта на ИТ. 

Основната особеност е, че възможностите за контрол на платформата и 

обхватът на автоматизациите, които могат да бъдат предоставени са все още 

ограничени. Тези инструменти често водят до нова система за крайните 

потребители или до осигуряване на "виртуален" приложно-програмен 

интерфейс (API) за подпомагане на ИТ проектите, за които все още не 

съществуват интерфейси. Много от тях изискват кодиране, което трябва да 

третира не само задачите за автоматизация, но така също и тези за сигурността, 

управление на промените, развитие софтуерната среда и кода. Подходящи са 

за организации, които работят по проекти за интегрирани ИТ приложения или 

искат да запазят пълен контрол над възможностите на ИТ функциите на РАБП.  

4.3. Дигитална работна сила  

Дигиталната работна сила е базирана на сървър и отговаря на нуждите от 

софтуерна и бизнес гледна точка за подпомагане развитието на компанията. За 

да бъде правилно внедрена, отговарящите за софтуера са включени в процеса 

от самото начало,  докато отговорните в сферата на бизнеса гарантират за 

управлението и приложението на процесите за контрол и мониторинг.  

 

5. Въздействие на РАБП върху бизнеса 

Компаниите, които използват роботизирана автоматизация, бързо 

придобиват  конкурентно предимство пред останалите. Независимо дали се 

използва за създаване на виртуален бек офис, ИТ инфраструктура или за 

извършване на каквато и да е вид работа, която може да е дефинируема, 

повторяема и се основава на правила, повишава ефикасността на дигиталния 

труд, подобрява активите на данните от напреднали анализи и води до 

драматично повишаване на оперативната скорост и производителност. Освен 

това, тези, които се доверяват на дигиталния труд, имат по-ниски разходи с 25-

40%.  

Роботизираната автоматизация на бизнес процеси има способността да 

функционира в рамките на една компания и да взаимодейства с човешките 

служители като самостоятелна автоматизация или автоматизирана 

автоматизация. Независимата автоматизация не изисква човешка намеса. 

Асистираната автоматизация обаче все още изисква човешка помощ при 

вземането на решения. Приемете банкоматът като пример за асистирана 

автоматизация. Докато самата банкоматна машина обработва функции като 

теглене на пари в брой и запитване за салдо, системата все още изисква 

човешка намеса за въвеждане на данни [5]. Съществуват много възможности 

роботите от РАБП да работят заедно със служителите като помощници и този 
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факт ще помогне да се потърси нова работна синергия между човека и робота. 

Например, докато представител по обслужване на клиенти комуникира с 

клиент, той може да използва тази технология за асистирана автоматизация за 

достъп до необходимата информация за клиента, попълване на поръчка или 

обменяне на данни между фронт и бек офисите.  

 

6. Заключение 

РАБП, наред с други технологични тенденции, се очаква да доведе до нова 

вълна от повишаване на производителността и ефективността на световния 

пазар на труда. Въпреки, че не може директно да се припише само на РАБП, 

Оксфордският университет предполага, че до 2035 г. до 35% от всички работни 

места може да са автоматизирани [6]. Работният ден и работните задължения 

ще бъдат трансформирани благодарение на автоматизацията на бизнес 

процесите. Хората ще имат възможност да се отдадат и да бъда по полезни с 

човешките си качества,  вместо да извършват еднообразни задачи, които не са 

креативни по никакъв начин.  
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Abstract. In Bulgarian forest legislation, the differences between the digital models of the 

agricultural and forest areas in their graphical GIS databases can be classified as minor or 

evident fact errors. Even though a procedure for their detection and correction exists, some of 

these errors often remain uncorrected in the digital models and maps and have adverse impact 

on the forest inventory process, the creation of forest management plans, and the use of land 

cover information. Due to the evident fact errors committed during the restitution process, 

actual forests got restituted as agricultural fields, pastures, or other agricultural land. The new 

forest management plan requires planning of subunits in accordance with its ownership. The 

artificial subdivision of the forest stands into very small areas is one of the reasons for the 

incorrect categorization of forests within the agricultural lands as individual trees. These trees 

are harvested with the permission of regional municipalities; that contradicts with the Forest 

Act. Therefore, in order to stop such illegal logging and to prevent other errors, it is necessary 

to initiate procedures for changing the purpose and type of the affected territories and the rules 

for land usage. Thus the errors made during the process of elaboration of the maps and digital 

models will be repaired. 

Keywords: database, GIS, digital model, evident fact error, forestry. 

 

1. Въведение 

ГИС за горите е информационна система, предназначена за работа с 

пространствени данни за горско стопанство и свързаните с нея области като 

екология и опазване на околната среда, биоразнообразие и др. Приложенията 

на ГИС за горите обхващат различни дейности при планирането, 

стопанисването и управлението на горските територии. Целта на разработката 

е да се използва технологията на ГИС за анализ и контрол на данните от 

цифровите модели на горските територии. Чрез средствата на ГИС могат да се 

идентифицират грешки в картирането и описанието на горските масиви и 

разположените в тях или в съседство земеделски и други територии, както и 
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да се установят несъответствия между реалното им състояние и показателите, 

записани в техните цифрови модели.  

 

2. Създаване на пространствени данни за горите в България  

2.1. Картографиране на горите 

Специализираните данни за горите у нас са организирани на териториален 

принцип по горски стопанства и по землища [1, 2]. Основната информация за 

горските насаждения и незалесените горски площи се обобщава в 

горскостопанските планове (ГСП). Те се създават след картиране и 

инвентаризация на горските територии, като се допълват с данни от 

предходните устройства на горскостопанската единица (държавно горско или 

ловно стопанство), от съществуващите кадастрални, топографски и 

горскостопански карти; от въздушни фотоснимки, ортофотоизображения, 

спътникови изображения и др. Главни източници на кадастрални данни са 

кадастралните карти и регистри, картата на възстановената собственост (КВС), 

плановете за земеразделяне (ПЗ) и данните от възстановяването на 

собствеността върху земеделски и горски територии.  

Актуални цифрови данни за горскостопанските карти се получават по 

данни от геодезически измервания, фотограметрични и дистанционни методи 

и дигитализация на разнородни по точност, мащаб, съдържание и оформление 

аналогови носители на графичната информация, за които нерядко отсъстват 

данни за първоизточниците и параметрите им. Опитът от съвместяването на 

графичните данни от кадастралните карти (или ПЗ), данните за териториални 

и имотни граници от ГСП и други източници сочи, че съществуват редица 

различия в цифровите модели, а в някои случаи несъвпаденията са значителни 

[3]. 

Според утвърдения в България формат ZEM [4] графичната и атрибутната 

информация за горите е структурирана в две части – специализирана 

горскостопанска част („слой ЛЕСО“) и кадастрална част („слой КАДАСТЪР“). 

Кадастралният слой се базира на кадастралната карта (КВС или ПЗ), а 

горскостопанският слой – на ГСП, получен въз основа на таксационни 

измервания на горите на терена и картиране горските територии. При 

изработване на горскостопанските карти (като част от ГСП) се използват 

съществуващите данни от Изпълнителната Агенция по горите (ИАГ) при МЗХ 

[5], цифровите модели и картните материали от предишното устройство; 

данни от Службите по геодезия, картография и кадастър и Службите по 

земеделие; данните от геодезическите измервания, получени при устройството 

на земеделски и горски територии; налични актуални въздушни фотоснимки, 

ортофотопланове, орторектифицирани изображения и спътникови 

изображения с висока пространствена разделителна способност. 

В съдържанието на горскостопанските карти [6] са включени държавни и 

административни граници; границите на горските територии (ГТ), земеделски 
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територии (ЗТ), урбанизирани и транспортни територии; границите на 

държавните горски и ловни стопанства (ДГС и ДЛС) и техните подразделения 

(горскостопански участъци, отдели и подотдели); линейни елементи (главни и 

второстепенни вододелни и водосливни линии; пътища, пътеки, наземни 

линейни съоръжения, хидрографски елементи), условни знаци и надписи за 

обектите, попадащи в горските територии. Всеки ГСП съдържа набор от 

специализирани горскостопански карти с различно съдържание, мащаб и 

разграфка [2, 6]. Такива дребномащабни карти са ориентировъчните и 

сборните карти (карта на листовете, на горскостопанските участъци, на 

землищата, на собствеността, на почвите, на геоложките формации; специални 

карти по вид на подотдела, тип месторастене, по дървесни видове, по видове 

насаждения, по местообитания и зони от НАТУРА2000, ловностопански 

райони и ловища). В мащаб М 1:25 000 се разработва картата за опазване на 

териториите от горски пожари, а в М 1:10 000 – картите на планираните 

мероприятия и собствеността. 

 

2.2. Видове грешки в съществуващите цифрови модели 

В нормативната уредба за горите и кадастъра несъответствията между 

цифровите модела на земеделските и горските територии са класифицирани 

като незначителни или явни фактически грешки. Тези различия най-често 

представляват припокрити или необхванати площи, както и територии, 

включени (или изключени) от един към друг тип територия. Въпреки, че е 

регламентиран редът за установяването и отстраняването им [1, 2, 6], тези 

неточности често остават в моделите и оказват своето неблагоприятно влияние 

в процеса на новото устройство (през 10 години) на територията на дадено 

горско стопанство и при използване на информацията за горските и 

земеделските територии. 

При създаването на БД на ГИС за горите се интегрират графични и 

атрибутни данни от различни източници. В процеса на обединяване на 

цифровите модели и припокриването на различни слоеве се установяват 

несъвпадения по положение, които се дължат на систематични, случайни и 

явни фактически грешки, които не са отстранени до момента. Проявяват се и 

различия в описателната (атрибутната) информация за една и съща площ. Това 

са проблеми, които съществуват, както на етапа на първоначално интегриране 

на графичните и неграфичните данни за избрана горска територия в единна 

база данни, така и при следващите етапи на актуализацията и надграждането 

й, независимо от софтуера и средата, в която се извършва този процес. При 

обработката на данните от ГСП се проявяват проблеми, които се дължат на 

разномащабността и разновременността на първоизточниците при 

разработката на цифровите модели на ПЗ, КВС, кадастралната карта и ГСП, 

между които има обмен на графична и атрибутна информация. Съществуват 

редица трудности, свързани с разделянето на подотделите по вид собственост 
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и свързаните с това промени в границите, кодирането и получаването на 

средностатистическите таксационни данни на ниво подотдел. Във връзка с 

поддържането на международната екологична мрежа НАТУРА2000 също има 

несъответствия при идентифициране на границите на защитените зони и 

отразяването им в ГСП. Липсата на достатъчно гъвкав и ефективен 

пространствен анализ на данните води до грешки в определяне на типовете 

местообитания, въвеждането на данните за тях като атрибутна информация, 

следователно и в налагането на ограничителни мерки в ползването на горите в 

тези защитени зони. Основните типове грешки в съществуващите модели 

могат да се обобщят в няколко групи: 

 несъответствия в базите данни, поддържани от различни ведомства; 

 грешки в границите между различните видове територии и 

землищните граници; 

 неправомерно включени (изключени) площи от горските територии и 

несъответствие между ГСП и кадастралната карта, КВС и ПЗ; 

 некачествено изпълнение на теренните работи; 

 некоректна обработка на данните в цифровите модели. 

 

2.3. ГИС и картографирането на горите 

Една правилно проектирана и реализирана база данни (БД) на ГИС за 

горите съдържа графични (векторни и растерни) данни и специализирани 

атрибутни данни. Тематичните слоеве, които изграждат една интегрирана БД 

на ГИС за горите, включват:  

 векторни слоеве с различни по вид групи обекти (точкови, линейни и 

площни обекти, надписи и условни знаци), предназначени за картографиране 

и визуализация; 

 векторни слоеве с тематични данни (ЛЕСО и КАДАСТЪР, защитени 

зони, гори във фаза на старост и др.), използвани главно за специализиран 

анализ и тематично картографиране за нуждите на горското стопанство; 

 растерни слоеве, предназначени за актуализация на съществуващите 

и създаване нови векторни слоеве (чрез дигитализация от екрана и 

векторизация); за 3D визуализация; за разновременен анализ и проследяване 

на тенденции, за установяване на промени в границите, структурата, 

характеристиките на насажденията и другите обекти в горските територии. 

Изграждането на информационна система за горите SYSTEM.IAG е 

стъпка напред в подобряване на информационното обезпечаване в горския 

сектор у нас, но тя и досега не поддържа модул с графична база данни. Данните 

за горите в страната се съхраняват от ИАГ при МЗХ [5]. В последните години 

данните от инвентаризацията на горските територии се обработват по 

съвременни технологии с различни софтуерни решения и продукти и от 

различни фирми-производители. Съгласно нормативната уредба на горите [2, 

6] е наложена тенденция към постепенно постигане на технологична 



724 

 

съвместимост и стандартизация в национален и международен аспект. Това 

изисква и използването на нови подходи в обработката на специализираните 

данни с възможностите на ГИС и обезпечаването на контрола и качеството на 

пространствените данни за горите у нас. 

Важен фактор за изграждането на инфраструктурата за пространствени 

данни за горите в България е хармонизацията на законовата и нормативна 

уредба с европейското законодателство. Необходимо е пространствените 

данни за горите у нас да се приведат към изискванията на Директива 2007/2/ЕО 

(INSPIRE) за създаване на инфраструктура за пространствени данни, обмен и 

осигуряване на достъп до услуги и информация за потребителите, както и към 

стандартите на ISO 19115:2003, GML и OGC. 

 

3. Технология за откриване на несъответствия между фактическото 

състояние на терена и цифровите модели на териториите чрез ГИС 

3.1. Използвани ГИС платформи и данни за териториите 
Изследването на обектите, в които съществуват несъответствия между 

фактическото им състояние и съществуващите данни в цифровите модели на 

земеделските и горските територии, може да се осъществи с различни 

софтуерни продукти за ГИС и информационни платформи на различни 

ведомства [7]. В отделните етапи в настоящата разработка са използвани 

специализирани данни на ИАГ във формат ZEM; данни от информационната 

система на ИАГ [8] и софтуерните продукти Lesotest 2, ГИС на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър (АГКК), MKAD система за кадастър, CadIS, 

TОБЕЛ, глобална платформа Google Earth Pro и др. 

 

3.2. Алгоритъм за установяване на несъответствия 

Основната цел е да се извърши пространствен анализ в среда на ГИС за 

установяване на несъответствия в данните, които се отнасят за различни 

характеристики на изследваните. Изследването обхваща няколко етапа: 

 установяване на обекти, в които има несъответствия във вида на 

територията, предназначението, начина на трайно ползване (НТП), вид на 

подотдела, собствеността и други показатели; 

 анализ на изследваните обекти по разновременни спътникови 

изображения в платформата на Google Earth Pro; 

 контрол на цифровите данни за изследваните обекти в среда на ГИС 

на АГКК и ИАГ; 

 теренна проверка и съпоставка на данните, получени от различните 

източници; 

 пространствен анализ за отстраняване на несъответствията в 

границите и данните за вида на територията, предназначението, НТП, 

собствеността и др. характеристики на изследваните площи; 
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 съставяне на тематични карти и потребителски продукти за 

визуализация и анализ на получените резултати от изследването. 

 

3.3. Експериментална работа 

Избраните обекти на изследването са в земеделски и горски територии на 

община „Ловеч”. Основна среда за работа е програмата Lesotest 2 (Фиг. 1). Там 

са въведени данните от ГСП на територията на ДГС „Ловеч” от 2014 г. [5], 

които включват всички видове собствености, както и информация от КВС на 

съответното землище. След визуализация на двата слоя ЛЕСО и КАДАСТЪР 

е направен анализ и са открити различни случаи на несъответствия. 
 

 
 

Фиг. 1. Визуализация на цифровия модел на землище с. Лисец чрез Lesotest 2 

 

При анализа също е използван и растерен слой с изображения от Google 

Earth Pro, върху които са визуализирани и границите на подотделите от слой 

ЛЕСО и имотите от слой КАДАСТЪР. Проследени са промените, настъпили в 

типа на земното покритие в тези обекти, чрез изображенията от различни 

години. Процесът на изследване за един от избраните обекти е разгледан 

подробно по стъпки, а получените резултати са обобщени в табличен вид. 

Обект в местност „Вакула“, землище с. Лисец: Обектът представлява 

имот с кадастрален № 43829.42.23 в землище с. Лисец. Той е горско 

насаждение от отдел 15, подотдел д (15:д), землище с. Лисец,  ДГС „Ловеч”. В 

системата Lesotest 2 са налични графичните данни за подотдела, атрибутните 

(таксационните) данни за подотдела и таксационно описание от 

инвентаризацията на терена. Векторните данни с границите на подотдела и на 

имота са показани на Фиг. 2 и Фиг. 4. Извадки от табличните данни на ниво 

подотдел и имот се виждат на Фиг. 3 и Фиг. 5. Растерното изображение с 

наложените граници е показано на Фиг. 6. От направения анализ на данните за 

подотдел 15:д (имот 42.23) е установено следното несъответствие. Не отговаря 

начинът на трайно ползване (НТП), посочен в слой КАДАСТЪР като пасище. 

Реално на терена територията е заета от гора през последните 10 години според 
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изображенията в Google Earth Pro. Част от имота е заета от гора по данните от 

слой ЛЕСО, а другата част не е отразена като гора. Следва останалата част от 

имота, която не е инвентаризирана като гора, също да бъде отразена в слой 

ЛЕСО, след което да бъде променен изцяло НТП на имота от „пасище“ в 

„горско насаждение“, като се спазват изискванията на нормативната уредба. 

Данните са представени обобщено в Таблица 1. 
 

 
 

Фиг. 2. Векторни данни на подотдел 15:д от слой ЛЕСО 

 

 
 

Фиг. 3. Атрибутни данни на подотдел 15:4 в БД и таксационно описание 

 

 
 

Фиг. 4. Векторни данни за имот № 43829.42.23 от слой КАДАСТЪР 
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Фиг. 5. Атрибутни данни за имот № 43829.42.23 в БД 

 

 
 

Фиг. 6. Растерни данни и векторни данни за имота (ляво) и подотдела (дясно) 

 
Таблица 1. Сравнение на атрибутните данни на подотдел 15:д от слой ЛЕСО  

и имот № 43829.42.23 от слой КАДАСТЪР 
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   Вид на 

подотдела 

 Вид гори Стопански 

клас 

15: д 3.1 Лисец Общинска 

частна 

Издънково 

насаждение 

Горско 

стоп. 

Превръщане 

бл, изд, 55г. 

Благунов 

СрН П 

Имот    НТП  Трайно 
предназначение 

Местност 

42.23 4.6 Лисец Общинска 

частна 

Пасище Селско 

стоп. 

Земеделска 

територия 

Вакула 
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3.4. Анализ на получените резултати 

От анализираните случаи в разработката може да се обобщи, че най-често 

се получават несъответствия в предназначението, начина на трайно ползване 

и вида на подотдела. В някои случаи има промени в геометрията на 

полигоните, поради което има и различия в площите. Най-оптимално е 

откриването и отстраняването на грешките чрез работа в среда на ГИС, 

допълнено с минимални теренни проверки и измервания. 

Несъответствията в разгледаните цифрови модели се дължат главно на 

грешки в графическата част, геометрични и/или грешно записани атрибутни 

данни в табличната част на базите данни след конвертирането на файловете от 

формат ZEM. Геометричните грешки са свързани с неточно картиране 

(дигитализиране) на контурите на полигоните (отдели, подотдели или имоти). 

Изместванията в контурите директно рефлектират в големината на техните 

площи. Този тип грешки са преобладаващи в цифровите модели на ГСП, КВС 

и ПЗ. За тяхното откриване и отстраняване най-често се използва анализ чрез 

ГИС, актуални и точни данни от GPS измервания на терена или картиране в 

платформата Google Earth Pro след разновременен анализ и дешифриране. За 

точността на картирането в платформата най-важна е високата пространствена 

разделителна способност на растерните изображения, до които потребителите 

имат свободен достъп. Грешките, засягащи атрибутната информация, 

геокодирана към различните площни обекти (полигони на ниво подотдел или 

имот), са свързани с достоверността на техните характеристики. Част от тези 

характеристики могат да се установят чрез изследване на данните в 

SYSTEM.IAG за горския сектор у нас, в геопорталите на различни агенции или 

в други източници на информация и документи в архивитe на съответните 

ведомства. Част от параметрите могат да се проверят и актуализират чрез 

измервания на терена, както и чрез анализ на разновременни цифрови 

изображения от различни източници.  

Може да се обобщи, че една от основните причини за несъответствия е 

свързана с неустроените (новоустроени) гори. По смисъла на Закона за горите, 

това са неотразени горски дървостои в цифровия модел на стопанството. 

Тяхното отсъствие в данните и модела на горските територии е предпоставка 

за промени в плана за ползването на стопанството и рефлектира в незаконни 

сечи. Друга причина е неправилното картиране. Това са разлики в полигоните, 

на които площите са намалени (или увеличени) с една приета за праг стойност. 

Промяната в площите (увеличение/намаление) довежда до некоректно 

отразяване на запаса, планираните мероприятия и предвиденото ползване в 

горските насаждения. Използването на GPS измервания и мобилни устройства 

с навигация при картирането на горските територии повишава точността на 

графичните данни и е от особена важност при оперативние контрол на данните 

в цифровия модел на ГСП.  
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4. Заключение 

В разработката е представен технологичен подход за повишаване на 

точността на картографската основа, върху която се изгражда ГСП. Извършено 

е автоматизиране на откриването и отстраняването на грешки в цифровия 

модел на ГСП чрез средствата на ГИС. Значително са намалени теренните 

геодезически работи за изследването и отстраняването на несъответствията 

между цифровите модели на земеделските и горските територии. Постигнато 

е повишаване на достоверността на информацията в цифровите модели на 

териториите по предложената технология с използване ГИС и на спътникови 

изображения от свободно достъпни платформи.  

Технологията на анализ на цифровите модели чрез ГИС е практически 

напълно приложима и позволява на служителите в системата на горите да 

осъществяват ефективен контрол върху качеството на данните. Формулирани 

са препоръки към потребителите на цифрови данни от слой ЛЕСО и слой 

КАДАСТЪР и специалистите, осъществяващи оперативния контрол и 

актуализирането на данните в тях чрез ГИС. За завишаване на нивото на 

контрол и прецизиране на данните в цифровите модели все по-масово трябва 

да се използват, както комерсиални, така и свободно достъпни платформи за 

ГИС. Необходимо е осигуряването на по-добро взаимодействие между 

участниците в геоинформационния процес при отстраняване на грешките в 

документацията и цифровите карти на горските територии в различните 

институции. В бъдеще следва да се завишат изискванията към 

производителите на данни и фирмите, извършващи устройството на горските 

територии. Освен пълните цифрови модели на ГСП, производителите на данни 

е рационално да предлагат на потребителите съвременни и коректно създадени 

електронни варианти на ГСП и други потребителски продукти за работа с 

мобилни устройства. 
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Abstract. Information and communication technologies (ICT) are technologies with both a 

common and specific application. In this current stage of economy development one of the 

basic problems is the one connected with development of sectors of the real economy. From 

a stage of technical advancement, the economy transforms to a stage of technological 

advancement. Information technologies, such as general purpose technologies when 

commonly applied to the different sectors of economy create prerequisites for the realization 

of a synergic effect, both in high technology sectors and the rest of the sectors of economy. 

The article analyzes the influence of ICT in the formation of a strategy for technological 

progress and reindustrialization on a global, regional, national, and sector level. The problems 

in this field are analyzed in both the horizontal and vertical plane of economy. Measured are 

the dynamics in the development of technologies and their shift as the main driving point of 

economic growth. 

Keywords: technological development, ICT, reindustrialization.   

 

1. Въведение 

През последните няколко десетилетия технологията е източник на 

сериозни икономически трансформации. Наблюдава се процес на революция 

в информационните и комуникационни технологии (ИКТ), която способства 

за мащабното разширяване и реорганизация в секторите на производството на 

високотехнологични стоки и услуги. Междувременно, икономическият растеж 

в развитите икономики е съпътстван от нарастващата роля на сектора на 

услугите, свързани с промените в моделите на потребление и 

реиндустриализация 



731 

 

Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени 

за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, 

текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на 

микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна 

техника, които обхващат практическото приложение на информатиката. [1] 

Понятието „информационни технологии“ в съвременния си смисъл е 

използвано за пръв път през 1958 година в статия в „Харвард Бизнес Ревю”, 

където авторите Харолд Лийвит и Томас Уислър отбелязват, че тъй като 

„новата технология все още няма определено наименование, то те ще я наричат 

информационна технология (ИТ)[1].  

Тъй като обработваната информация най-често е в дискретизиран вид, 

информационните технологии понякога са наричани и цифрови (дигитални). 

Поради изключително важната роля на комуникациите в съвременните 

средства за обработка на информация, често се използва и по-широкото 

понятие информационни и комуникационни технологии (ИКТ). 

Интепретацията на ИКТ, като технологии с общо предназначение  (General 

Purpose Technologies), които влияят на икономиката на широка основа е 

публикувана за пръв път от Брешан и Трахтенберг [2]. Те са определени, като 

"проникващи" - приложими в широк спектър от направления, и "подобряващи" 

– с широки възможности за подобрение, експериментиране и разработване на 

нови продукти или процеси при намаляващи разходи. 

Използването на ИКТ от стопанските субекти улеснява комуникацията и 

способства за създаването на нови знания, чрез по-ефективни процеси на 

сътрудничество и по-бърза обработка на информацията. Това дава възможност 

да бъдат внедрявани нови начини за комуникация с доставчиците или 

организиране на дистрибуторски системи. В резултат на това процесите могат 

да бъдат реорганизирани и рационализирани, което позволява намаляване на 

капиталовите потребности, чрез оптимално  използване на оборудването и 

намаляване на запасите или изискванията за производствени площи. От друга 

страна подобрената комуникация намалява разходите за координация и 

необходимия брой контролни органи, което е предпоставка за вземане на по-

добри управленски решения и намаляване разходите за труд [3;4;5]. По-

ниските разходи за комуникация и репликация позволяват на предприятията 

да обновяват  продукцията си чрез усъвършенстване на съществуващите и 

внедряване на нови продукти[6]. Изследванията свързани с транзакционните 

разходи, показват, че информационните и комуникационни технологии, 

намаляват фиксираните разходи за получаване на информация и променливите 

разходи за участие в пазари [7], като по този начин се инициира преход към 

пазарно ориентирани решения.  

Всички тези възможности за повишаването на производителността на 

ИКТ, са свързани с разпространението на информацията. Различията които 

могат да се наблюдават в това направление са резултат от положителното 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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действие на външни фактори, водещи до превишаване на социалната 

възвръщаемост над частните инвестиционни нива, които засягат много 

сектори в икономиката [8]. 

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са един от най-

важните двигатели на иновативността на предприятията и растежа на 

икономиките. Те се внедряват в предприятията като технологии с общо 

предназначение и вградени в новите производствени, и управленски процеси, 

променят организационните граници и трансформират моделите за добавена 

стойност, конкуренция и потребление. 

Въпреки че концепцията за използването на технологиите с общо 

предназначение, е интуитивно привлекателна, на практика тя може да отнеме 

значително време, за пълното трансформиране на бизнес процесите и 

извличане на ползите от тях [9,10]. 

 

2. Стратегията в развитието на ИКТ и индустрията 

Научните познания въплътени в развитието на нови технологии, са мощен 

генератор на икономически растеж, както на макроикономическо така и на 

микроикономическо равнище. Иновациите в областта на микроелектрониката, 

компютърните технологии, информатиката, новите материали и 

биотехнологиите води до значими структурни промени в традиционните 

производствени отрасли. В същото време се наблюдава появата на нови 

големи ниши, свързани със задоволяване на качествено различни нови 

потребности, формирани в резултат на технологичния прогрес [11]. 

Бурното развитие на информационните и комуникационни технологии и 

нарастването на тяхното стопанско значение се дължи на рязкото увеличение 

на разпространението и достъпността на техническите средства, на които те се 

базират. След 90-години,  в глобален мащаб основните параметри на 

техническата инфраструктура, като изчислителна мощност и капацитет на 

комуникационните мрежи и средствата за съхранение на информация, 

нарастват експоненциално, удвоявайки се за период от 1 до 3 години. 

Развитието на ИКТ в глобален мащаб може да се охарактеризира чрез 

глобалния индекс за развитие на ИКТ на Международния съюз по 

телекомуникациите (ITU). Както показват данните за последните три години 

(таблица 1) в глобален мащаб в това направление се наблюдава трайно и 

последователно развитие. Неблагоприятно е единствено съотношението 

между максималното и минималното ниво на индекса в отделните страни, 

който показва тенденция на нарастване, като тази тенденция е най-отчетлива 

за подиндекса на направлението за използване. По отношение на средните 

стойности на индекса най-голямо влияние върху него оказва ниското ниво на 

подиндекса на изполване. Подиндекса на уменията пък показва най-нисък 

темп на нарастване, което е индикатор, че ключови направления в стратегиите 

в областта на ИКТ ще бъдат тези за използването и уменията. 
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Таблица 1. Глобален индекс на ИКТ развитие (за периода 2015-2017 г.) 

 
 

Осъществяващият се цифров преход на ниво световна икономика и 

промишлената политика цели интегрирането на нови технологични 

възможности, като изчисленията в облак, големите обеми данни и веригите на 

стойността на данните, нови приложения на Интернет за нуждите на 

промишлеността, интелигентни заводи, роботика и др. 

Най-важният източник и движеща сила на пост-индустриалната 

трансформация е технологичния прогрес с икономически, социални и 

политически последици. Държавите, които използват пълноценно своите 

постижения, действат като модерни икономически лидери в световната 

общност на пост-индустриална цивилизация [12]. Те са групирани според 

годишния обем на световната добавена стойност около три центъра на 

икономическата мощ - САЩ (25.8%), втори съюзът на страните от 

Европейската общност (19,4%), и третата група включваща представители на 

Тихоокеанския регион (16,2%), където водят Япония, Китай и държавите от 

АСЕАН [13]. Страни като Тайван, Южна Корея и САЩ изразходват 

значителен дял от инвестициите си в ИКТ, като Тайван и Южна Корея се 

фокусират основно върху хардуера, а САЩ имат баланс между хардуер и 

софтуер[14]. Положението в Европа е различно в отделните страни, но като 

цяло инвестициите в ИКТ са значително по-малко, като за Франция и 

Германия те са около 20% от инвестициите в НИРД.  

 

2.1. Стратегията за ИКТ на регионално ниво 

Европейския съюз като регионално икономическо обединение разработва 

своя стратегия в областта на ИКТ, която е съставна част на общата стратегия 

за осигуряване на икономически растеж. По отношение на технологичното 

развитие са разработени съответените документи определящи стратегията и 

политиката. Конкретната цел в това направление е „Водещи позиции при 

базовите и промишлените технологии“, което се отнася в голяма степен за 

ключовите базови технологии (КБТ). Като такива се определят 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Глобален индекс               

за ИКТ  развитие
4,74 4,93 5,11 7,78 7,91 8,02

Подиндекс                         

за достъп
5,45 5,49 5,59 8,21 8,34 8,16

Подиндекс                         

за използване
3,54 3,95 4,26 8,78 8,87 8,9

Подиндекс                         

за умения
5,74 5,75 5,85 8,17 7,88 7,9

Разлика межд у максималната 

и минималната стойност
Стойност на инд екса 

Инд екси и под инд екси
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микроелектрониката и наноелектрониката, фотониката, нанотехнологията, 

биотехнологията, авангардните материали и усъвършенстваните 

производствени системи [15]. Тези технологии с междудисциплинарен 

характер, за които са необходими много знания и големи инвестиции,  намират 

приложение в най-разнообразни сектори, като предоставят основата за 

значително конкурентно предимство на европейската промишленост,  за 

стимулиране на растежа и за създаването на нови работни места. Един 

интегриран подход, спомагащ за съчетаването, конвергенцията и ефекта на 

взаимно обогатяване на КБТ в различни цикли на иновации и създаване на 

добавена стойност, може да даде значими резултати от научните изследвания 

и да разкрие възможности за развитие на нови промишлени технологии, 

продукти, услуги и принципно нови приложения. В съответствие с това 

многобройните взаимодействия между КБТ и другите промишлени базови 

технологии следва да бъдат оползотворявани гъвкаво, като важен източник на 

иновации. Това ще допълни подкрепата за научноизследователската дейност и 

иновациите в областта на КБТ,  която може да бъде предоставена чрез 

национални или регионални органи от фондовете на политиката на 

сближаване в рамките на стратегии за интелигентно специализиране.   

Стратегията за ключови базови технологии има за цел да насърчи 

базираното в ЕС производство на високотехнологични продукти, 

жизненонеобходими във всекидневието на европейските граждани и 

европейските предприятия за периода до 2020 г. и след това. Понастоящем 

европейското производство на високотехнологични продукти не е достатъчно 

конкурентоспособно на световните пазари.  

Положителното въздействие на информационните и комуникационни 

технологии върху дейността на организаците е свързано с ефективното им 

използване, като технологии с общо предназначение, които  сами по себе си, 

не водят до повишаване на производителността или печалбата, но стимулират 

създаването на инструменти, осигуряващи подобряването на тези показатели.  

Характерни за модерния производствен процес са шест стратегически 

взаимосвързани области: ключовите базови технологии, основаните на 

биотехнологии продукти, екологично чистите превозни средства, устойчивото 

строителство и суровини, интелигентните електропреносни мрежи и 

цифровата инфраструктура [16]. Новите технологии със значителен 

потенциал, на които трябва да се обърне внимание, включват роботиката, 

големите данни, триизмерния печат, приложенията на интернет за нуждите на 

промишлеността и промишления дизайн.  

В съответсвие с целите на стратегията към 2020 г. е наложително  

увеличение на публичните инвестиции в НИРД в областта на ИКТ, така че да 

привличат и средства от частния сектор, за да се постигне целта, през 

следващото десетилетие да се създадат значително повече европейски ядра и 

клъстери за високи постижения на световно равнище.   
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Стабилната промишлена основа е от ключово значение за икономиката и 

конкурентоспособността на Европа[17]. Почти 75% от стойността, добавена от 

цифровата икономика, идва от традиционните индустрии, а не от 

производителите на ИКТ.  Икономическото значение на тези дейности е много 

по-голямо, отколкото дела на производството в БВП. Промишлеността 

осъществява над 80% от износа на Европа и 80% от научните изследвания и 

иновациите с частно финансиране. Почти 25% от работните места в частния 

сектор са в сферата на промишлеността и често изискват висококвалифициран 

труд, като всяко ново работно място в производството допринася за 

създаването от 1 до 2 работни места в други сектори [18].  

Стратегията за цифровия единен пазар следва три основни направления, 

насочени към [19]:  

 по-добър достъп на потребители и бизнес до онлайн стоки и услуги в 

Европа - това изисква бързото премахване на основните различия между 

онлайн и офлайн пространство с цел премахване на бариерите пред 

трансграничнота онлайн дейност.  

 създаването на подходящи условия за успешното развитие на цифрови 

мрежи и услуги - това изисква високоскоростни, сигурни и надеждни 

инфраструктури и услуги, свързани със съдържанието, които да бъдат 

подкрепени от подходящи регулаторни условия за иновации, инвестиции, 

лоялна конкуренция и равнопоставени условия.  

 макроизирането на потенциала за растеж на европейска цифрова 

икономика - това изисква инвестиции в ИКТ инфраструктури и технологии, 

като например компютърни услуги в облак и големи данни и научни 

изследвания и иновации с цел повишаване на конкурентоспособността на 

промишлеността и подобряване на обществените услуги , приобщаването и 

уменията.  

Степента на развитие на ИКТ може да се характеризира с индекса за 

навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В 

рамките на Европейския съюз страните се групират като напреднали и 

изоставащи (фиг.1). България попада в групата на изоставащите  държави, 

които показват резултати под средното за ЕС, и които напредват по-бавно от 

ЕС като цяло.  

За реализирането на стратегията е необходимо да бъдат премахнати 

съществуващите регулаторни, административни и технически бариери. 

Европейските и националните източници на финансиране следва да бъдат 

насочени към необходимите инвестиции в тази област. 
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Фиг. 1. Индекси за навлизане на ИКТ в икономиката 

 

2.2 . Стратегията за ИКТ на национално и корпоративно ниво 

Стратегията за ИКТ трябва да обобщава рамката на европейската 

стратегия в това направление, а едновременно с това да отчита и националните 

особености и възможности.  

На това ниво имаме обща стратегия свързана с цифровизацията на 

икономиката от една страна и от друга с останалите два елемента, а именно 

човешкия капитал и комуникациите. Така в стратегията за широколентов 

достъп на България -„Национален план за широколентова инфраструктура за 

достъп от следващо поколение”[20], се определят цели в съответствие с 

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа: 100 % покритие с 

30 Mbps до 2020 г. и 50 % покритие със 100 Mbps. Освен това в стратегията е 

заложено покритие от 80 % (със 100 Mbps) за предприятията до 2020 г. и се 

предвижда нужда от инвестиции в размер на 150 милиона евро. Разработена е 

и пътна карта, която включва мерки и действия за ефективното изпълнение на 

плана, както и за използване на финансирането, предоставено по Програмата 

за развитие на селските райони по линия на европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Стратегиите на корпоративно ниво трябва да отчитат, както общите и 

специфични условия за страната, така и секторните особености и изисквания 

по отношение на ИКТ. Тук основното ядро са стратегиите свързани с 

корпоративните информационни системи.  
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3. Резултати от изследването 

Успешното прилагане на стратегията свързана с постигането на 

промишлено и технологично лидерство в областта на ИКТ, като технологии с 

общо предназначение, и като главни базови технологии изисква разработки и 

инвестиции за научни изследвания и иновации в следните области: 1) 

разработване на ново поколение компоненти и системи, ефективни по 

отношение на енергията и ресурсите; 2) авангардни и сигурни изчислителни 

системи и технологии от следващото поколение; 3) развитие на интернет на 

бъдещето - софтуер, хардуер, инфраструктури, технологии и услуги;  4) 

разработване на технологии за съдържание и управление на информацията; 5) 

усъвършенствани интерфейси в областта на роботиката и интелигентните 

пространства; 6) ключови базови технологии свързани с микроелектрониката, 

наноелектрониката и фотониката, обхващащи и квантови технологии. 

Тези основни направления трябва да покрият широкия спектър от нужди, 

като се отчита конкурентоспособността на европейската промишленост в 

световен мащаб. Те включват водещи позиции в създаването на общи решения, 

продукти и услуги въз основа на ИКТ, необходими за справяне с основните 

обществени предизвикателства, както и програми за изследвания и иновации 

с приложна насоченост в областта на ИКТ. Все по-сложните и 

мултидисциплинарни технологични и стопански вериги в ИКТ налагат 

партньорства и споделяне на риска. Стратегията на европийско и национално 

ниво трябва да стимулира предприятията да се насочват към единенния пазар, 

за да постигат икономии от мащаба и обхвата. Сътрудничеството по общи, 

отворени технологични платформи, със странични и лостови ефекти ще 

позволи широка гама от заинтересовани страни да се възползват от нови 

разработки и да създават допълнителни иновации.  

 

4. Заключение 

ИКТ коренно променят технико-икономическата парадигма на 

иновационната дейност. Традиционното свързване с концепцията за масовото 

производство и ефекта на мащаба се трансформира с акцент за икономии за 

сметка на обхвата, използване на ползите от наличието на взаимосвързани, 

гъвкави производствени възможности базирани на тези технологии.  

Цифровите технологии са основата за увеличаване на производителността 

на европейската промишленост. Тяхното влияние и въздействие върху всички 

сектори води до преосмисляне на традиционните стопански и производствени 

модели и създаването на множество нови продукти и иновации. 

Цифровозирането на всички сектори е наложително, за да запази ЕС своята 

конкурентоспособност, да поддържа стабилна индустриална база и да се 

справи с прехода към интелигентна икономика на промишлеността и услугите. 

 

 



738 

 

Литература 
1. ILIEV GALIN, Informatsionna ikonomika. Sastoyanie, problemi, perspektivi, Akademik 

pablikeyshans, 2014. 

2. BRESNAHAN, T. F. and M. TRAJTENBERG (1995). General purpose technologies 

'Engines of growth'?  Journal of  Econometrics, 65 (1), 83106.   

3. ARVANITIS, S. and E. N. LOUKIS (2009). Information and communication 

technologies, human capital, workplace organization and labour productivity: A 

comparative study based on rm-level data for Greece and Switzerland.  

4. ATROSTIC, B. K., P. BOEGH-NIELSEN, K. MOTOHASHI, and S. NGUYEN (2002). 

IT, Productivity and Growth in Enterprises: Evidence from new international micro data. 

Manuscript prepared for OECD Workshop on ICT and Business Performance. 

5. GILCHRIST, S., V. GURBAXANI, and R. TOWN (2001). Productivity and the PC 

Revolution. Working paper  University of California, Irvine . 

6. BRYNJOLFSSON, ERIK & SAUNDERS, ADAM (2010) Wired for Innovation – How 

Information Technology Is Reshaping the Economy. Cambridge, MA: The MIT Press.  

7. LEFF, N. H. (1984). Externalities, Information Costs, and Social Benefit-Cost Analysis 

for Economic Development: An Example from Telecomm unications. Economic 

Development and Cultural  Change 32 (2), 255276. . 

8. JAFFE, ADAM B. with K. HAO. "The Effect of Liquidity on Firms' R&D Spending." 

Economics of Innovation and New Technology (1993). 

9. DAVID, P. A. (1990). The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on t he 

Modern  Productivity Paradox. American Economic Review 80 (2), 355361 

10. DAVID, P. A. and G. WRIGHT (1999). General Purpose Technologies and Surges in 

Productivity: Historical  Reections on the Future of the ICT Revolution. Manuscript 

prepared for the Inter national  Symposium on Economic Challlenges of the 21st Century 

in Historical Perspective 

11. Izgrazhdane na osnovana na danni Evropeyska ikonomika, COM(2017)9 

12. ANTIPINA O.N., V.L. INOZEMTSEV, Postekonomicheskaya revolyutsiya i 

globalynaye problemay,Obshtestvennaye nauki i sovremennosty 1998, № 4 
13. DICKEN P., Global Shift. The Internationalization of Economic Activity. London, 1992. р.45 

14. KOUSSOURIS SOTIRIS , ELISABETTA  DI  NITTO, Current and Future  Challenges  of 

Software Engineering for Services and  Applications, https://www.pac-online.com/sites/pac-

online.com/files/upload_ path/20161006 

15. Reglament (ES) No1291/2013 ot 11.12.2013 g. za ustanovyavane na „Horizont 2020“  

ramkova programa za nauchni izsledvaniya i inovatsii (2014—2020 g.) 

16. Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU’ (COM 

(2009)512); and ‘A European strategy for Key Enabling Technologies. 
17. Za vazrazhdane na evropeyskata promishlenost. Saobshtenie na Komisiyata do Evropeyskiya 

parlament, Saveta, Evropeyskiya ikonomicheski i sotsialen komitet i Komiteta na regionite – 

COM(2014) 14 final. INT/733 – EESC-2014-00746-00-00-AC (EN) 

18. RUEDA-CANTUCHE, JOSÉ M., SOUSA, N., ANDREONI, V., ARTO, I. „The Single Market 

as an engine for employment growth through the external trade“, (IPTS), Sevilia,, 2012  

19. Strategiya za tsifrov edinen pazar za Evropa (SWD (2015) 100 final) 

20. Natsionalnata strategiya za razvitie na shirokolentoviya dostap v Balgariya za perioda 

2012 – 2015. 

21. Natsionalen plan za shirokolentova infrastruktura za dostap ot sledvashto pokolenie 

 

https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_%20path/20161006
https://www.pac-online.com/sites/pac-online.com/files/upload_%20path/20161006
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Abstract. The producers recognize that Industry 4.0 creates significant opportunities to 

reduce costs and improve flexibility, productivity, quality and speed. However, the 

introduction of digital industrial technology is proving to be a challenge. Many companies are 

struggling to develop programs for conversion that captures benefit and creates value. In the 

present paper, a methodological approach is developed for conducting an empirical research 

on the possibilities of implementing Industry 4.0 in Bulgarian industrial enterprises. 

Keywords: Research Methodology, Industry 4.0, Robotics, Digitalization, Operations 

Management. 

 

1. Въведение 

Технологичният напредък от зората на първата индустриална революция 

до сега доведе до драстично нарастване на производителността – от задвижва-

ните с парни двигатели машини през XIX век, през  електрификацията и ма-

совото производство в началото на ХХ век, до автоматизацията и програмното 

управление през 70-те години. През следващите десетилетия технологични 

постижения са свърани основно с ИТ, мобилните комуникации и електронната 

търговия. 

В момента сме свидетели на „четвъртата вълна“ от технологичен напредък 

– т. нар. „Индустрия 4.0” – трансформация, която се задвижва от девет основни 

технологични постижения (фиг.1) [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. При тази трансформация 

сензорите, машините, обработваните детайли и ИТ системите се свързват по 

веригата на стойността извън отделното предприятие. 

mailto:oandre@tu-sofia.bg
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 Фиг.1. Девет елемента на Индустрия 4.0, съставляващи визията за 

бъдещето на индустриалното производство [1] 

Деветте „стълба“ на Индустрия 4.0 [1,5] са: 

 Анализ на големи бази данни; 

 Автономни роботи; 

 Симулации и моделиране в реално време при планирането; 

 Хоризонтална и вертикална интеграция – мрежи от предприятия; 

 Индустриален Интернет на нещата; 

 Кибер-сигурност; 

 Облачни технологии; 

 Обемно (3D) принтиране; 

 Разширена реалност. 

Споменатите по-горе свързани системи (наричани също киберфизични 

системи) могат да си взаимодействат една с друга, като използват стандартни 

Интернет-базирани протоколи и анализират данни, за да се конфигурират и 

адаптират към промените [8]. Индустрия 4.0 позволява да се събират и анали-

зират данни директно между машините, което ще доведе до по-бързи, по-гъв-

кави и по-ефективни процеси за производството на стоки с по-високо качество 

при по-ниски разходи. Това от своя страна ще увеличи производителността, 

ще промени икономиката като увеличи индустриалния растеж и ще промени 

профила на работната сила, което в крайна сметка ще подобри конкурен-

тоспособността на фирмите и регионите. 

От казаното до тук следва, че за ефективното въвеждане на Индустрия 4.0 

компаниите трябва да развият нов, нетрадиционен набор от възможности и 

капацитет и да го интегрират със съществуващия. В тази насока важен аспект 
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на разглежданата проблематика еда бъде изследвано какви са възможностите 

за внедряване на Индустрия 4.0 в Българските индустриални предприятия. 

От друга страна, с Протоколно решение № 37 от 30 август 2017 г. Минис-

терският съвет  на РБългария одобри „Концепция за цифрова трансформация 

на българската индустрия (Индустрия 4.0)“ като основа за разработване на 

Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална рево-

люция [2]. Целта на Концепцията е да се създадат предпоставки за модерни-

зиране, автоматизиране и конкурентно позициониране на българската иконо-

мика в средносрочен до дългосрочен план (2017 – 2030 г). Визията е към 2030 

г. България да бъде разпознавана като регионален център на цифровата ико-

номика чрез внедряване на продукти, технологии, бизнес модели и процеси от 

Индустрия 4.0. 

Областите на интервенция, които са обхванати в Концепцията, са след-

ните: 

– Направление 1: Укрепване на връзката между науката и индустрията 

в страната и ускорено интегриране на България в Европейски и 

международни програми, инициативи и мрежи свързани с развитие-

то и прилагането на Индустрия 4.0; 

– Направление 2: Технологично обновяване на българската икономи-

ка чрез: въвеждане на стандарти, изграждане на инфраструктура, 

разработване на конкретни механизми за стимулиране разработване-

то и пазарното внедряване на технологични иновации (нови продук-

ти, услуги и производствени процеси) чрез технологиите от Индус-

трия 4.0; 

– Направление 3: Изграждане на човешки, научен, организационен и 

институционален капацитет за развитие на Индустрия 4.0 в Бълга-

рия. 

Целта на настоящата публикация е да бъде предложен методически под-

ход за изследване, с помощта на който да бъдат идентифицирани различните 

възможности за внедряване на Индустрия 4.0 в Българските индустриални 

предприятия. 

 

2. Методически подход за изследване на възможностите за внедряване 

на Индустрия 4.0 в Българските индустриални предприятия 

Емпиричното изследване следва да бъде проведено при спазване на пос-

ледователността, показана на фиг. 1. 

2.1. Определяне на обекта и предмета на изследването 

За обект на конкретното емпирично изследване са избрани малки, средни 

и големи индустриални предприятия. Този избор е мотивиран от факта, че 

всички те подлежат на промяна, за да запазят и увеличат своята производител-

ност и конкурентноспособност.  Пряко свързан с обекта е предметът на 
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изследването – проблемите, свързани с идентифицирането на различните въз-

можности за внедряване на Индустрия 4.0 в българските индустриални пред-

приятия и от там – предприемането на конкретни мерки и действия за при-

лагането на инструментариума на Индустрия 4.0 в тях. 

2.2. Дефиниране целите на изследването 

Целите на настоящото изследване са: 

1) Да бъдат идентифицирани възможностите за внедряване на 

Индустрия 4.0 в Българските индустриални предприятия; 

2) На тази основа да бъдат изведени допълнителни критерии и под-

критерии, които да бъдат взети пред вид при регламентиране на въвеж-

дането на инструментариума на Индустрия 4.0, с оглед максимално 

удовлетворяване очакванията на предприятията, водещо до повишаване на 

тяхната конкурентоспособност от една страна и осигуряване на взаимно 

изгоден баланс между ползите за него и тези на клиентите от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Основни стъпки на методическия подход  

Етап 2: Провеждане на същинското изследване 

Етап 1: Провеждане на предварително изследване 

Формулиране на изследователските цели 

Анализ на резултатите 

Провеждане на изследването 

Провеждане на изследването 

Анализ на резултатите 

Определяне на обекта и предмета на изследването 

Разработване на анкетна карта 

Формулиране на изследователските цели 

Разработване на анкетна карта 

Формулиране на критерии за избор на конкретно пред-

приятие, в което да се проведе същинското изследване 

Обобщение и оценка на резултатите 
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2.3. Етапи на провеждане на изследването 

Етап 1: Провеждане на предварително изследване 

Изпълнението на този етап от изследването включва следните основни 

фази: 

1) Формулиране на изследователските цели 

В рамките на тази фаза са формулирани следните изследователски цели: 
- Да се идентифицират основните възможности за внедряване на Индустрия 4.0 

в Българските индустриални предприятия; 

- Да се изгради обща представа за мнението на производителите и основните 

проблеми, съпътстващи внедряване на Индустрия 4.0 в Българските индустриални 

предприятия; 

- Формулиране на въпросите, конкретизиращи значението на внедряване на 

Индустрия 4.0 в Българските индустриални предприятия, които да формират съдър-

жанието на анкетната карта за същинското изследване. 

2) Разработване на анкетна карта 

За целите на предварителното проучване ще бъде използвана анкетна 

карта, съдържаща шест основни групи въпроси, а именно: 

Раздел А: Обща информация за предприятието 

Този раздел трябва да осигури възможност за кратко представяне на из-

следваното предприятие – наименование, предмет на дейност, форма на регис-

трация и др. под.; 

Раздел Б: Информация, свързана с продуктовия микс на предприятието 

Този раздел трябва да осигури информация, характеризираща продук-то-

вия микс на предприятието от гледна точка на неговото разнообразие, а също 

така да се установи как е постигнато това разнообразие – с участието на кли-

ента или изцяло „по инициатива“ на предприятието; 

Раздел В: Информация, свързана с архитектурата на продуктите 

Този раздел трябва да осигури информация за сложността на произвеж-

даните изделия и как това повлиява участието на клиентите при формирането 

на крайното изделие. 

Раздел Г: Информация, свързана с функционирането на производствената 

подсистема 

Понастоящем е характерно изграждането на т. нар. „отворени” производ-

ствени системи, които се отличават с висока степен на динамичност и адап-

тивност към промените в пазарната среда. При този тип производствени сис-

теми се наблюдава ефект на „саморегулиране” благодарение на обратната 

връзка от страна на клиентите, които все по-често се явяват преки участници 

в осъществяваните процеси. Ето защо този раздел трябва да осигури информа-

ция относно възможност за създаване на нови продукти и услуги с вградена 

интелигентност, иновативни бизнес модели и възможности за персонализи-

ране и адаптиране към индивидуалните нужди на клиентите. 
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Освен това, от първостепенно значение ще бъде информацията, свързана  

с цифровизирането на цялостния производствен цикъл, ускоряването на раз-

войната дейност чрез цифрово прототипиране и виртуално производство.       

Не на последно място е важна информацията, свързана с миниатюриза-

цията като тенденция при производството – на микрочипове, електронни ус-

тройства, импланти и други. 

  Раздел Д: Информация, свързана с необходимостта от цифрова култира и 

компетентности като цяло 

Прогнозирането на ефектите от Индустрия 4.0 се характеризира със силна 

неопределеност. Няма как да се предвиди с точност какво ще се случи в 

следващите 10 – 15 години, особено когато е намесен и човешкият фактор – с 

цялата му комплексност и динамика. Сигурно е обаче, че ролята на образова-

нието, вътрешнофирменото обучение и националните програми за преквали-

фициране на хората с професии, попадащи в т. нар. „рискови групи“, са от 

изключителна важност. Ето защо този раздел трябва да осигури информация 

относно възможностите за инвестиране в човешките ресурси. 

Раздел Е: Насоченост към пазара и клиентите 

Този раздел трябва да осигури информация за това, доколко предприя-

тието може да отговори на желанието на клиентите за съучастие. 

3) Провеждане на предварително изследване 

Респондентите следва да бъдат запознати с целите на изследването. Ан-

кетната карта ще бъде изпратена на електронната поща на съответния респон-

дент, както и подробна инструкция за нейното попълване. Успоредно с това 

ще бъдат организирани индивидуални срещи с всеки един от тях.  

4) Анализ на резултатите 

Получената на този етап информация следва да се обработи и да се изве-

дат възможностите за внедряване на инструментариума на Индустрия 4.0 в 

Българските индустриални предприятия.  

Етап 2: Провеждане на същинското изследване 

1) Дефиниране на изследователските цели 
- Да се установи значимостта и влиянието на внедряването на 

инструментариума на Индустрия 4.0, идентифицирани в предишния етап в условията 

на конкретно предприятие; 

- Да се систематизират основните възможности за прилагане на 

инструментариума на Индустрия 4.0 в Българските индустриални предприятия в 

съответствие с настоящото състояние на производствената подсистема; 

- На тази основа да бъдат изведени  допълнителни критерии и подкритерии, 

които да бъдат включени в разработването на методика за внедряване на Индустрия 

4.0 в Българските индустриални предприятия. 

2) Разработване на анкетна карта - Анкетната карта следва да съдържа 

въпроси, изясняващи значимостта и степента на влияние на установените в 

предишния етап цели в условията на конкретно предприятие. 
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3) Формулиране на критерии за избор на предприятие, в което да се проведе 

същинското изследване 

4) Провеждане на същинско изследване в конкретно предприятие 

За събирането на информацията ще е необходимо да се организира посе-

щение в съответното предприятие, като предврително бъдат изяснени целите 

на провежданото изследване. 

5) Анализ на резултатите 

Тук трябва да бъдат изведени възможностите за прилагане на инструмен-

тариума на Индустрия 4.0 в конкретното предприятие. Предприятието може 

да използва резултатите от оценката, за да създаде стратегическа пътна карта 

за Industry 4.0. В пътната карта следва да се определят приоритетите на транс-

формацията по отношение на технологиите и случаите на използване, които да 

бъдат приложени.  

2.4. Обобщение и оценка на резултатите 

Тук следва да се обобщят получените резултати, да се направи съпоставка 

с предварително поставените цели на изследването и да се установи неговата 

значимост за определяне на възможностите за внедряване на Индустрия 4.0 в 

Българските индустриални предприятия. 

3. Заключение 

В настоящата разработка е предложен методически подход за изследване 

на възможностите за внедряване на Индустия 4.0 в Българските индустриални 

предприятия. Оценката на тяхното въздействие ще допринесе за извеждането 

на допълнителни критерии, които да се вземат пред вид при разработването на 

методика за изследване на възможностите за внедряване на Индустрия 4.0 в 

Българските индустриални предприятия. 
Докладът е разработен и публикуван в изпълнение на научен проект в помощ на докторанти 

№ 182ПД0013-15 при НИС на ТУ-София на тема:  „Изследване на системата за ПОМ на 
българските индустриални предприятия и анализ на възможностите за внедряване на Industry 

4.0“.  
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1. Въведение 

Ключов компонент от качеството и конкурентоспособността на висшето 

образование представляват иновациите по линия на взаимоотношенията 

между държава, образование и бизнес, т.нар. „триъгълник на знанието“ 

(knowledge triangle).. Необходимо за извличането на добавена икономическа 

стойност от всяка една управленческа или качествена-продуктова иновация в 

системата на висшето образование е позиционирането й на определен пазар и 

таргетирането й спрямо определени публики като търсени крайни ползватели 

на нововъведението. Целта на настоящата разработка е да открои тези 

възможности на регионално и национално ниво въз основа на анализ на 

проекти от европейската практика. 

Глобалната икономическа криза насочи обществения фокус към новите 

възможности, които локалните и регионалните пазари предоставят за развитие 
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– те са ограничени по мащаб, но са структурирани на основата на добре екс-

плоатираните връзки между партньорите, които могат да спомогнат за раз-

гръщането на бизнесите, респективно на техните продукти и услуги [5]. 

В контекста на съвременните глобализационни процеси, регионализация-

та, особено в сферата на НИРД, се явява все по-обективна категория, с оглед 

на заобикалящата „глокална“ среда, тъй като не предполага ярките национал-

ни различия и протекционистки интереси, които според авторите [2] не корес-

пондират както с потребностите на регионалната икономика, така и с глобал-

ния характер на постиженията в сферата на университетското образование и 

наука. 

 

2. Преглед и анализ на успешни проекти от европейската практика 
Въпреки че виртуалното пространство предоставя някои качествено нови 

възможности за сътрудничество в ерата на информационните технологии, това 

пространство не е единственото, което следва да бъде обект на внимание в 

контекста на четвъртата индустриална революция [1], чиято посока на разви-

тие се състои именно в заличаване на разделението по оста виртуален-физи-

чески свят. Особено когато говорим за партньорство на местно ниво. 

Този факт налага изграждането на практически умения за анализ, проек-

тиране и моделиране на релевантни на новата среда регионални партньорства, 

които да послужат за свързващи звена между политиките в сферата на ка-

чеството и конкурентоспособността на висшето образование и тези, насочени 

към регионалното развитие, регионалната икономическа политика и маркетинг. 

Тази връзка е обект на разглеждане в множество стратегически документи 

и анализи, но практическата й реализация остава ограничена. Политическата 

рамка, която следва да насочва и координира усилията на заинтересованите 

страни включва: 

 В Националната стратегия за регионално развитие се посочва, че ще 

бъдат подкрепяни дейности, свързани с: ”насърчаване развитието на 

публично-частно партньорство при развитието на трансфера на 

нови технологии”.  

 Стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия засилва фокуса 

върху регионалното развитие и нуждата от иновации като посочва, че: 

„Знанието е двигател за устойчиво развитие. В бързо развиващия се 

свят това, което прави разликата е образованието и развойната 

дейност, иновациите и креативността.”  

 ОИСР посочва в редица свои изследвания, че университетите могат да 

бъдат двигател и катализатор за процеса на създаване и подпомагане 

на регионални икономически иновации [6], първа стъпка от който 

процес се явява целенасоченото коопериране между компании от 

частния сектор и публични институции по проекти, целящи да развият 
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капацитет у университетските среди, за изпълнение на тази тяхна роля 

и мисия в „триъгълника на знанието”.  

Въпреки че цитираните стратегически документи не назовават изрично 

четвъртата индустриална революция като „движеща сила“ зад конвергенцията 

между университетските и регионални системи, тази връзка неминуемо влияе 

и следва да бъде анализирана в по-широк контекст, защото именно това е 

икономическият и технологичен контекст в който следва да се реализира 

стратегията „Европа 2020“ на национално и общоевропейско нива, а през нея 

и успешните примери за отворени иновации, които анализираме в настоящата 

публикация – „магазините за наука“ и „клъстерите на знанието“. 

 

2.1.  Модел „Магазини за наука“ 

Към момента българското висше образование няма тези „фронт-офиси”, 

където да посрещне интересите и нуждите на бизнеса, на публичния и 

неправителствен сектор и съответно да изложи на показ услугите и продукти-

те, които може да предостави на конкурентен пазарен принцип - да изработи 

решения, които са продиктувани от необходимостите на външната среда, от 

актуалната обстановка в националната и регионална икономика и тенденциите 

за развитие в световен мащаб, от това, което обществото търси, а науката 

трябва да предложи насреща, за да оправдае публичните и да привлече част-

ните инвестиции. Проблемът не е непременно в тяхното материализиране, а в 

осъзнаването на потребността от съществуването им [2]. 

В контекста на най-актуалните усилия за ре-индустриализация на евро-

пейските региони (ЕП 2016/2891 RSP) [3], като пример за подобно сътрудни-

чество могат да послужат т.нар.  „магазини за наука” – концепция, разработена 

успешно в редица европейски страни, още в началото на 70-те, в условията на 

предходни индустриални и общи икономически трансформации, изискващи 

отговор на съпътстващите промените - рискове и предизвикателства. Нацио-

налната стратегия за развитие на научните изследвания частично засяга тази 

тема, без да предоставя пътна карта за разгръщането й у нас [2].  

Концепцията следва да бъде приложена в национален контекст, съгласно 

спецификите на средата и времето. Ролята на държавата е необходима в този 

процес до толкова, до колкото тя трябва да бъде негов фасилитатор. Именно в 

това отношение най-силно проличава отговорността на международните, на-

ционални, регионални и местни институции - да създадат така необходимите 

благоприятстващи условия, които да позволят развитието на автономно стейк-

холдър взаимодействие, посредством: 

 Развитието на подходящи политико-административни отношения; 

 Развитието на подходящи вътрешно-и- междуинституционални отно-

шения – по вертикала и по хоризонтала; 

 Развитието на подходящи знания, умения и нагласи за осъществяване 
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на стейкхолдър-управление сред всички заинтересовани страни, в ат-

мосфера на споделено разбиране, че изграждането им не е еднократен 

акт, а представлява въпрос на продължителни усилия. 

Тъй като стейкхолдър управлението, което се свързва с участието на 

множество заинтересовани на различни нива и етапи, допринася синергично 

за постигането на крайния резултат, на фиг.1 е представен сполучлив опит за 

систематизиране на логиката на организиране на тези „опосредстващи фак-

тори“ и вписването им в цялостната концепция за участието на заинтересова-

ните страни в публичното управление, заимстван от изследванията по управ-

ление на устойчивото развитие [9]: 
  

 
 

Фиг. 1. Съвместно управление при адресиране предизвикателствата пред устойчивото 

развитие. Адаптирано по “A Strategy for the Commons“ [9] 

Подобна „мека“ правителствена политика, която не предполага пряко вме-

шателство, (каквото вече имахме възможността да определим като рисково за 

системата), може да се реализира посредством редица мерки с практическа 

насоченост, включ. чрез оползотворяването на финансовите инструменти на 

Европейския съюз (EС) [3]. 

Като приоритетен дял от Кохезионния и структурните фондове на ЕС, 

инвестициите в образование представляваха 9% от общия размер за периода 

2007-2013г. (съгласно НСРР), но чрез инструменти като „магазините за наука“, 

университетите биха могли да  намерят практическо приложение на своята 

продукция в далеч по-широк диапазон от проекти по програмите и отделните 
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мерки в сектори като промишленото производство, околна среда, транспорт, 

услуги, здравеопазване, туризъм, телекомуникации, и др. 

Ето защо, стига да бъде вписано в един по-широк контекст на 

предизвикателствата и възможностите пред академичната система, 

създаването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП НОИР) в рамките на настоящия програмен период представлява 

стратегическо решение от полза за повишаването на усвояемостта и ефектив-

ността от инвестициите във всички останали програми (в т.ч. ОП „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика“), добавяйки стой-

ност към тяхното качество и увеличавайки синергиите между проектите по 

различните водещи инициативи по стратегията «Европа 2020» и съгласно 

принципите за развитие на регионалната политика в национален и европейски 

план, водени от основната цел за сближаване/кохезия чрез намаляване 

разликата в темповете и нивата на структурно развитие между по-бедните и 

по-богати европейски региони.  

По-конкретно, ОП НОИР може да се използва за разгръщането на мрежа 

от „магазини за наука“ и в съчетание с други приоритетни мерки като 

финансирането на далеч по-широкомащабните центрове за компетенции и 

центрове за върхови постижения, да се превърне в двигател за ре-индустриа-

лизацията на българските региони отдолу нагоре. Програмата, явявайки се 

свързващо звено по оста национални-европейски политики (що се отнася до 

настоящата рамкова програма за наука и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ и 

националната стратегия за развитие на научните изследвания), предоставя от-

лична възможност за надграждане на усилията от национално на общоевро-

пейско ниво. 

Концепцията за реализацията на „магазини за наука” може да бъде 

определена като важна мярка с голяма добавена стойност, но сама по себе си 

не е достатъчна, за да осигури дългосрочната устойчивост на процесите на 

кооперация. И все пак, тя се явява важна част от формирането на т. нар. „ефект 

на преливане“ (spillover effect), бидейки необходимо и незаобиколимо условие 

за самите университети по пътя им към комерсиализация на научната 

продукция и професионализация на университетския мениджмънт като вът-

решно осъзната потребност. 

Магазините за наука водят до изграждането на млади учени и предприе-

мачи от нов тип, необходими за промяна на цялостния пазарен профил и наси-

щането му с иновативни и наукоемки технологии, които да подпомогнат кон-

курентоспособността на българската икономика и да създадат условия за при-

вличане на инвестиции. 

Не на последно по значение място, тя е от първостепенна важност за 

регионалния и местен бизнес, тъй като „магазините за наука” генерират нови 

знания, водещи до създаването на иновативни решения и технологии, подпо-

магащи реновацията на регионалните икономически системи, нуждаещи се от 
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източници на устойчив растеж при по-ефективно използване на ресурсите, 

особено с оглед на процесите на промяна на индустриалния профил на българ-

ските региони в светлината на най-новата Иновационна стратегия за интели-

гентна икономическа специализация и в контекста на глобалните трансфор-

мационни процеси, обект на анализ в настоящата статия. 

Публичният сектор също би могъл да бъде ползвател на услугите, предоставя-

ни от „магазините за наука”, насочвайки за изпълнение към тях различни 

научноизследователски проекти с фундаментален и приложен характер, т.е. 

чрез аутсорсинг на НИРД. 

 

2.2.  Модел „Регионални клъстери на знание“ 

Разглеждайки цялостната рамка на регионалните икономически иновации, 

за приложението на които е необходимо гъвкавост и динамика откъм при-

вличане и ползване на човешки и др. производствени ресурси, една мрежа от 

профилирани регионални клъстери за развитие на икономиката на база съв-

местна научна и развойна дейност с участието на представители на академич-

ния сектор, притежава потенциала да се превърне в проводника на онези ико-

номически иновации, които могат да предоставят необходимата степен на 

структуриране на модела на сътрудничество отвъд интеракцията между стра-

ните в „триъгълника на знанието” по примера на „магазините за наука” като 

свързваща инфраструктура, но вътре в рамките на  самите университети. 

Докато „магазините за наука“ наподобяват организация на “inner source” 

принцип по Oram [7] – „отвореността“ на проектите по които се работи се 

ограничава до конкретната организация – нейните екипи и ресурси си взаи-

модействат за постигането на обща цел, то при регионалните клъстери на 

знанието наблюдаваме класически “open source” модел, при който от голямо 

значение за успеха е както развитието на социалния капитал в рамките на 

т.нар. „проектна общност“, така и в рамките на по-голямата социална/органи-

зационна мрежа, в която функционира първата, съгласно разделението, описа-

но от Dinsmore et al. [4]. 

Клъстерите представляват платформа, инструмент за регионални иконо-

мически иновации, а конкретните проявления на тяхната дейност зависят от 

инициативността на техните членове. Така например, те са удачна възможност 

за внедряване на Станфордския модел (triplehelix.stanford.edu), чрез който 

преподаватели препоръчват за реализация на работодатели, на частни и юри-

дически лица („бизнес-ангели”) идеи на техни студенти.  

Съгласно определението на Портър, клъстерите представляват „географ-

ска концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се бизнеси с 

активни канали за делови взаимоотношения и диалог, които ползват обща 

специализирана инфраструктура, пазари на труда и услуги и са изправени 

пред общи възможности за развитие и заплахи“. В случая на университетска-

та система, теоретизирането на подобен род сътрудничество не е водещо. 
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Подобни регионални икономически обединения в Европа се наричат  по 

множество различни начини - „общества”, „академии” и др., съобразно волята 

на техните учредители. 

Клъстерите са ключови за това университетите да навлязат в нови пазарни 

ниши на регионално ниво, предлагайки услуги, съобразени както с потреб-

ностите на бизнеса за увеличаване продуктивността и постигане на желаните 

нива на растеж, така и с определените от Shinagel [8] като „революционно 

изменящи се“ демографски характеристики, в т.ч.: програми в сферата на про-

дължаващото обучение; за повишаване на професионалната квалификация на 

служителите; за преквалификация на безработни, както и други специа-

лизирани решения по заявка. 

Близката интеракция между страните в рамките на регионалния иновацио-

нен клъстер е предпоставка за създаването на устойчива система за прогно-

зиране на потребностите от кадри с определена квалификация, съгласно ре-

гионалната икономическа обстановка, особено в комбинация със споменатите 

по-рано технологични иновации – нещо, което е трудно постижимо на цен-

трализирано равнище, тъй като се губи връзката с местната динамика и спе-

цифики. 

Но, преди всичко, ключовата роля на иновационните клъстери във висше-

то образование трябва да бъде насочена към създаването на предприемаческа 

култура сред академичния състав и студентите – незаобиколимо условие за 

осигуряване устойчивост на усилията и резултатите.  

 

3.    Заключение   

Въз основа на различни показатели, анализирани в рамките на пет-годи-

шен хоризонт от време, Европейската иновационна карта [6] класифицира 

страните-членки на ЕС и техните региони в четири групи според степента им 

на иновационно развитие като България е в последната група на 

„догонващите”, т.е. настоящата среда не благоприятства осъществяването  на 

подобни на анализираните инициативи и проекти. Ето защо е необходимо да 

се вземат мерки за насърчаване и подпомагане на партньорствата между 

страните в „триъгълника на знанието”. Необходимо е да се повиши 

информираността относно значимостта от включването на университетите в 

иновационните процеси, което ще ги превърне в незаменим фактор за 

изпълнение на стратегическите цели на регионално ниво. 

Направленията и механизмите за включване са вече налични, необходимо 

е обаче тяхното задълбочено разбиране и адекватно приложение. Необходи-

мост, която настоящата статия адресира чрез разглеждането на възможностите 

за приложение на два от механизмите. Тяхното приложение обаче, следва да 

се случва координирано, в рамките на по-широкото множество от модели за 

отворени иновации в системата (Фиг. 2). 
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Можем да обобщим, че не са правени  достатъчно опити да се системати-

зира ролята на университетите в иновационните процеси и политики в поли-

тическия контекст на стратегията „Европа 2020“ и по-широкия социо-иконо-

мически контекст на четвъртата индустриална революция, за да се изведе  еди-

нен, общоприет модел, който да е в състояние да обобщи различните интер-

претации на проблематика както от гледна точка адаптиране на университе-

тите към новата среда, така и от гледна точка развитие на тази среда, посред-

ством ангажирането на университетите като партньори в „триъгълника на 

знанието“. 

 

 
 

Фиг. 2. Направления и механизми на включване на университетите в процеса на 

интелигентна икономическа специализация. Адаптирано по доклад на ЕК [2] 
 

Конвергенцията между иновативни и утвърдени академични практики, 

между системите за генериране и потребление на знание, посредством органи-

зационни отворени иновации в рамките на академичните институции (като 

разгледаните от нас „магазини за наука”) и общностни отворени иновации (ка-

то „клъстерите на знанието” на регионално ниво), могат да бъдат считани за 

приложими в български условия, тъй като същите опосредстват съвременните 

университети при превръщането им в отворени системи, функциониращи на 

принципа на „отворения код“. При това във време на глобална трансформация, 
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в което информацията се превръща в най-стратегическия ресурс, а усвояването 

на ново знание – в най-фундаменталната дейност за повишаване на 

конкурентоспособността на българската икономика (и не само). 

Въпреки споровете относно това релевантно ли е и спекулира ли се със 

значимостта на университетското образование днес, има институционални 

мерки, които могат да бъдат приложени, за да се изведе на показ изключител-

ната вътрешна стойност на академичното образование и потенциала с който 

разполага университетската система. Потенциал, с възможности да генерира 

икономиката ползи, които надхвърлят в пъти инвестираните средства, при това 

в зората на IV-та индустриална революция, която предполага рискове, не по-

малки от възможностите, които разкрива. 

 

Тази публикация е разработена и публикувана с финансовата подкрепа на 

Научноизследователски сектор към Технически университет – София по 

проект № 182ПД0016-15 със заглавие “Изследване на проекти, базирани на 

модела на отворения код (open source) и разработване на методически подход 

за управлението им”. 
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