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УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ
Екатерина Богомилова

Страница 9: Резюме: Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в 
цялата сложност на мерките по защита от извънредни събития, както и организацията по 
възстановяването при възникването на извънредна ситуация. Превантивните действия са насочени 
към адекватна на обозримата заплаха подготовка чрез писмена концепция за сигурност, към 
осъществяването на системен контрол на изпълнението и анализ на уязвимостта, както и към 
създаването на правила за действие с цел бързо възстановяване в условията на криза. В 
стратегически план управлението обединява годишно планиране, обособяване и запазване в резерв 
на целеви ресурси, както и концептуално разпределение на отговорностите в случай на извънредна 
ситуация.

Ключови думи: извънредна ситуация, концепция за сигурност, стратегическа управленска 
политика.

CRISIS MANAGEMENT
Ekaterina Bogomilova

Abstract: This article seeks to systematize the actions of all the complexity of the protection against  
emergency, as well as the organization of recovery in case of emergency situation. Preventive action is 
aimed at preparing adequately for the foreseeable threat with a written security concept, systematic control 
and vulnerability estimation, as well as on rules for rapid recovery activity in a crisis situation. 
Strategically, management combines annual planning, retention of dedicated resources, as well as 
conceptual separation of the responsibilities in an emergency situation.

ГЕОИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР 
ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Камен Петров

 Страница :14  Резюме: Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на 
състоянието на водния сектор в България. В уводната част са представени проблемите на водния 
сектор. В изложението са изведени основните проблеми на водния сектор от гледна точка на 
благоустройството на територията на макро, мезо и микро ниво. Направен е анализ на 
климатичните проблеми и отражението им върху налични водни ресурси. Направен е анализ на 
състоянието на водната инфраструктура на ниво райони за планиране и очертаването на 
предизвикателството пред населените места в страната. В заключението са изведени препоръки и 
мерки за преодоляване на очерталите се проблеми в регионалното развитие породени от 
състоянието на водния сектор. 

 Ключови думи: воден сектор, регионално развитие, води, управление, територия, райони за 
планиране, климат

THE GEOECONOMIC IMPORTANCE OF THE WATER SECTOR ON 
THE REGIONAL DEVELOPMENT OF BULGARIA

 Kamen Petrov 

 Abstract: This article is devoted to the geo-economic assessment of the state of the water sector in 
Bulgaria.  The introductory part presents the problems of the water sector.  The main problems of the water 
sector from the point of view of improvement of the , meso and micro level are presented in the exposition.  
Climate problems and their impact on available water resources have been analyzed.  An analysis of the 
state of the water infrastructure at the level of planning regions and outlining the challenge of the 
settlements in the country was made.  It concludes with recommendations and measures to address the 



4 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

emerging regional development problems posed by the state of the water sector.
 Keywords: water sector, regional development, waters, management, territory, planning regions, 
climate.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИНОВАЦИИ СРЕД 
ПРЕДПРИЯТИЯТА В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Кристина Стефанова

 Страница : Статията разглежда разпространението на продуктовите, 40 Резюме: 
процесните, организационните и маркетинговите иновации сред предприятията в държавите-
членки на Европейския съюз. Осъщественият анализ показа, че различните направления на 
иновационна активност на фирмите в страните от ЕС са сравнително еднакво застъпени, което е 
положителна тенденция с оглед взаимодопълващия им характер и различния им потенциал за 
увеличаване на ефективността, конкурентоспособността и експортния потенциал на 
предприятията. По-разнородна структура на разпространение се наблюдава по линия на 
различните направления на четирите вида иновации сред предприятията. Въпреки че в страните от 
Европейския съюз не е възможно да се идентифицира общ модел на разпространение на четирите 
вида иновации, различията между страните не са големи.

Ключови думи: видове иновации, продуктови иновации процесни иновации,  
организационни иновации, маркетингови иновации, Европейски съюз.

DISTRIBUTION OF DIFFERENT TYPES OF INNOVATION AMONG THE 
ENTERPRISES IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Kristina Stefanova

Abstract: This paper examines the distribution of the product, process, organizational and marketing 
innovations among the enterprises in the European Union Member States. The analysis conducted show 
that the different innovation activity areas of the companies in the EU countries are relatively equally 
represented, which is a positive trend in view of their complementary nature and different potential to 
increase the efficiency, competitiveness and export potential of the enterprises. A more diverse distribution 
structure in the different directions of the four types of innovation among enterprises is observed. Although 
it is not possible to identify a common pattern of distribution of the four types of innovation in the countries 
of the European Union, the differences between the countries are not large.

Keywords: types of innovations, product innovations, process innovations, organizational innovations, 
marketing innovations, European Union.

КОНВЕРГЕНЦИЯ В РАЗХОДНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА БВП НА БЪЛГАРИЯ 
КЪМ ЕВРОЗОНАТА

Николай Величков

 Страница 54: В статията се анализира разходната структура на БВП на България,  Резюме: 
като се съпоставя с тази на Еврозоната и се проследява наличието или отсъствието на конвергентни 
процеси. Наред с разходната структура на БВП като цяло се изследва и динамиката и относителната 
значимост на отделните разходни компоненти и се прави оценка на техните самостоятелни процеси 
на сближаване. Резултатите свидетелстват, че за времето до 2008 г. е характерна тенденция към 
нарастване на дивергенцията, като нетният износ демонстрира най-силно изразено отдалечаване 
спрямо европейския валутен съюз. След 2009 г. отрицателната тенденция към раздалечаване на 
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разходната структура на брутния продукт на България с тази на Еврозоната се преобръща в 
положителна – към сближаване, в т.ч. и по отношение на обособените разходни елементи. 
   Ключови думи: структурна конвергенция, икономическа интеграция, Еврозона

CONVERGENCE OF THE GDP EXPENDITURE COMPONENTS 
IN BULGARIA TO THE EUROZONE

Nikolay Velichkov

 Abstract: This paper analyzes the expenditure structure of Bulgaria's GDP by comparing it to that 
of the Eurozone and traces the presence or absence of convergence processes. In addition to the expenditure 
structure of GDP, the dynamics and relative importance of the individual expenditure components are 
studied and their independent convergence processes evaluated. The results show that the period up to 2008 
is characterized by a tendency for increasing divergence, with net exports showing the strongest distancing 
from the European Monetary Union. After 2009, the negative tendency of divergence of the expenditure 
structure of Bulgaria's GDP from that of the Eurozone turns into a positive one – towards convergence, 
including in terms of expenditure components.

 Key words: structural convergence, economic integration, Eurozone

МОНИТОРИНГ НА ВЪНШНИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ЗАПЛАХИ В НАЦИОНАЛЕН И 
КОРПОРАТИВЕН КОНТЕКСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Николай Крушков

 Страница 69:  Резюме: Управлението на всяка система изисква навременно и точно 
разпознаване на външните и вътрешните заплахи както в държавен, така и в корпоративен контекст. 
Настоящата статия се стреми да посочи основните заплахи, които винаги повлияват средата и които 
следва да бъдат обект на мониторинг, анализ и оценка от страна на представителите на 
управлението. Идентификацията и оценката на заплахите дава време за формулиране и провеждане 
на управленски политики за реакция, и в крайна сметка позволява адекватна на средата гъвкавост на 
системата, което на свой ред гарантира изпълнението на заложените цели.

 Ключови думи: мониторинг, външни променливи, вътрешни променливи, цели на 
управлението.

INTERNAL AND EXTERNAL THREATS MONITORING 
IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

Nikolay Krushkov 

Abstract: The management of each system requires timely and accurate identification of external and 
internal threats in both state and corporate contexts. This article seeks to list the major threats that always 
affect environment and which must be monitored, analyzed and evaluated by the management. Threat 
identification and assessment gives time to formulate and implement management policies for response, 
and ultimately ensures the flexibility of the system, which in turn guarantees the achievement of the 
objectives set.
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ТЕХНОЛОГИЧНАТА СИНЕРГИЯ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ ПРОДУКТИ
Красимир Маринов

Страница 71:  Резюме: Статията изследва въздействието на технологичната синергия върху 
резултатите от разработването на нови продукти. В публикуваните до момента проучвания 
преобладава схващането, че фирмите с по-развити технологични способности са по-иновативни и 
поради това разработват продукти с по-добри резултати. Едновременно с това, изследователите 
приемат, че разбирането за това откъде произхождат способностите в контекста на разработването 
на нови продукти все още е ограничено. Статията представя резултатите от множество изследвания 
върху същността на технологичните способности на фирмата и обосновава разбирането, че 
технологичните способности имат ключова роля в иновационните дейности. Въздействието на 
технологичната синергия върху резултатите от разработването на нови продукти в българските 
фирми е установено чрез емпирично проучване. Резултатите от него показват, че има връзка както 
между технологичната синергия и степента на успех на новия продукт, така и между 
технологичната синергия и показателите за измерване на успеха.

 Ключови думи: технологична синергия, технологични способности, разработване на нов 
продукт, успех на новия продукт

JEL: O32, M31

TECHNOLOGICAL SYNERGY IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT
Krasimir Marinov

Abstract: This paper explores the impact of the technological synergy on the results of new product 
development. The view that prevails in the published research is that the companies, which possess more 
advanced technological capabilities, are more innovative, and thus are able to develop successful products. 
At the same time, researchers maintain that the understanding of what the capabilities in new product 
development originate from, is still limited. This paper presents results of plenty of research on the essence 
of the firm's technological capabilities, and supports the view that technological capabilities play a key role 
in the innovation activities. Empirical research in Bulgarian companies on the link between technological 
synergy and the new product's success has been presented. Results of this research support the two 
hypotheses: that there is a link between the technological synergy and the indicators for measurement of 
new product's success, and that there is a link between the technological synergy and the magnitude of new 
product's success.
 Keywords: technological synergy, technological capabilities, new product development, new 
product's success
 JEL: O32, M31

ПРУДЕНЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ СИСТЕМИ И 
ПОСЛЕДВАЩИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ТЯХНОТО СТРЕС-ТЕСТВАНЕ

Докторант Кайрат Болатович Койшибеков

 Страница 81:  Резюме: В разработката се разглеждат проблемите, свързани с изследване на 
българския банков опит за провеждане на стрес тестове на банковата система. На анализ се поставят 
пруденциалните изисквания на банковия надзор, коментират се резултатите от последните стрес-
тестове на банките в България. Акцент се поставя на прегледа на качеството на активите, оценяващи 
нивото на кредитния риск на конкретен банков актив. Характеризират се необслужваните активи, 
които не носят очаквания паричен поток на банките. Анализират се и се прослевядат важни 
показатели като „базовия капитал от първи ред” (“common equity tier 1“, CET1). В крайна сметка, на 
анализ и оценка се поставят резултатите от последния стрес-тест на банковата система, обхващащ 
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шест търговски и инвестиционни банки в страната. Посочват се някои основни изводи от анализа.
 Ключови думи: банкови стрес-тестове, пруденциални изисквания, качеството на активи, 

базовия капитал от първи ред.
JEL: G21

PRUDENCIAL REQUIREMENTS FOR FINANCIAL SYSTEMS AND SUBSEQUENT 
RESULTS OF THEIR STRESS TESTING

Kairat Bolatovich Koishbekov

  The paper tackles the problems related to the study of the Bulgarian banking experience Abstract:
for conducting stress tests of the banking system. The prudential requirements of banking supervision are 
analysed, the results of recent stress tests by Bulgarian banks are assessed. The quality review of assets 
which reflect the credit risk level of a particular bank asset is emphasised. Non-performing assets that do not 
carry the expected cash flow of banks are characterised. Important indicators such as "common equity tier 1, 
CET1" are analyzed and tracked. In the end, the results of the latest stress test of the banking system 
covering six commercial and investment banks in the country are put to analysis and evaluation. Some key 
findings from the analysis are outlined.
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КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС 
„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ НА ГЕРМАНСКИЯ ЕМИТИВЕН ПАЗАР

Златка Тодорова - Хамдан

Страница 96:  Резюме: Курортен комплекс „Златни пясъци като успешна туристическа 
дестинация привлича ежегодно хиляди туристи. Значителна част от тях са туристи от Федерална 
република Германия. Обект на изследване в статията са позициите на курортен комплекс „Златни 
пясъци“спрямо основни негови конкуренти – курортен комплекс „Слънчев бряг“, морски курорт 
„Анталия“, Турция и морски курорт „Ситония“, Гърция. Предмет на изследване са конкурентните 
предимства на курортен комплекс „Златни пясъци“ спрямо основните му конкуренти относно  
търсенето на туристическия продукт, предлаган от курорта. Целта на статията е да се анализират 
пазарните позиции на курортен комплекс „Златни пясъци” спрямо водещи конкуренти на 
германския емитивен пазар за морски ваканционни пътувания и да се определят насоките за 
усъвършенстване на пазарното позициониране на к.к „Златни пясъци“.

Изследването се основава на анкетно проучване чрез метода на неструктурирано дълбочинно 
интервю. В изследването са използвани статистически методи анализ на едномерни и многомерни 
разпределения, по количествени и качествени признаци, графичен анализ, както и неструктурирано 
дълбочинно интервю и рейтингови оценки. Обработката на емпиричните данни е извършена с 
помощта на статистически и иконометричен софтуер MS Excel и PSPP. Изследването е ограничено в 
летния туристически сезон'2019 г. Анкетирани са представители на хендлинг агентите на 
германските туроператори, изпращащи туристи от емитивната територия в к.к „Златни пясъци“, 
като са получени 53 валидно попълнени анкетни карти.

Реализацията на резултатите от изследването очакваме да допринесе за усъвършенстване на 
стратегическия маркетингов микс на курортен комплекс „Златни пясъци“, по-добро позициониране 
и препозициониране с цел повишаване на конкурентоспособността на курорта и увеличаване на 
доходността.

 Ключови думи: германски емитивен пазар, конкурентно предимство, морски курортен 
комплекс, пазарни позиции, позициониране, съотношение качество-цена.



8 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

COMPETITIVE ADVANTAGES OF GOLDEN SANDS RESORT,
BULGARIA ON THE GERMAN EMISSIVE MARKET

Zlatka Todorova-Hamdan

Abstract: Golden Sands resort as a successful tourist destination attracts thousands of tourists each 
year. A significant part of them are tourists from the Federal Republic of Germany. The object of study in the 
article are the positions of Golden Sands resort in relation to its main competitors - Sunny Beach resort, the 
seaside resort "Antalya", Turkey and the seaside resort "Sithonia", Greece. The subjects of research are the 
competitive advantages of Golden Sands resort compared to its main competitors in terms of demand for the 
tourist product offered by the resort. The purpose of the article is to analyze the market positions of Golden 
Sands resort compared to leading competitors in the German emissive market for sea vacations and to 
determine guidelines for improving the market positioning of Golden Sands resort.

The research is based on a survey study using the method of an unstructured deep interview.The 
research uses statistical methods of analysis of one-dimensional and multi-dimensional distributions, 
according to qualitative and quantitative features, graphic analysis, as well as an unstructured deep 
interview and rating evaluations. Processing of empirical data has been carried out with the help of the 
statistical and econometric software MS Excel and PSPP  The research is limited to the summer tourist .
season of 2019. Representatives of the handling agents of the German  tour operators, sending tourists from 
the emissive territory to the Golden Sands resort, were interviewed, and 53 validly filled out questionnaires 
were received.

The realization of the study is expected to contribute to the improvement of the strategic marketing 
mix of the Golden Sands resort complex, better positioning and repositioning in order to improve the 
competitiveness of the resort and increase the profitability.

Key words: German emissive market, competitive advantage, seaside resort complex, market 
positions, positioning, quality-price ratio.



Извънредните ситуации се появяват 
вследствие  на  различни фактори като 
климатичните изменения, природни стихии, 
неподходяща намеса на човека и човешката 
дейност в естественото развитие на околната 
среда, умишлена злоупотреба при използването 
на природните ресурси, грешки в дейността на 
предприятия, машини, екипи и отделни хора.

Извънредните ситуации принуждават 
държавите, предприятията и отделни хора да 
попадат в различни ситуации и в среда на 
неопределеност, които са съпътствани с 
различни обстоятелства, и характеризирани със 
сложност и динамичност. Ето защо настоящата 
статия е насочена към систематизиране на 
действията в цялата сложност на мерките по 
защитата и организацията по възстановяването, 
чрез  по сочването  на  най-значимото  в 
прилагането на стратегическата управленска 
политика, която създава организационно начало 
и паралелно-последователните връзки на 
р а б о т н и т е  п р о ц е с и  з а  п о с т и г а н е  н а 
задоволителен и адекватен резултат.

I. Проблемен анализ
Трудно е възприемането на еднозначно 

определение на различните събития, които се 
включват в израза „извънредна ситуация“. Не 
по-лека е задачата да се определи дали това, 
което държавата и корпорациите осъществяват в 
такъв момент е реално управление или само 
с п и с ъ к  о т  д е й с т в и я ,  н а с о ч е н и  к ъ м 
минимизиране на щетите във възможно най-
кратки срокове, което всъщност представлява 
протокол за действия в извънредна ситуация или 

задължителни писмени процедури, които са 
предварително разписани и обезпечени с 
финансов, технически и технологичен, както и 
човешки ресурс. 

Логично е когато има реална опасност за 
здравето и живота на хората, домовете им, 
околната среда или бизнеса, цех, конкретно 
предприятие или обществена площадка да се 
разработят превантивни политики и мерки за 
организирането на дейността в извънредно 
ситуация. Превантивните действия са насочени 
към адекватна  на  обозримата  заплаха 
подготовка за извънредни събития, чрез 
писмена концепция за сигурност, системен 
контрол на  уязвимо стта  и  правила  за 
възстановяването в условията на криза. Това не 
изключва стратегическото управление на тези 
процеси и явления и дългосрочната политика, 
която трябва да формира и изпълнява всяка 
държава и всяко предприятие, за да осигури 
устойчивост на дейността при ситуация от 
различен извънреден характер.

Международната стратегия на ООН за 
о г р а н и ч а в а н е  н а  б е д с т в и я т а ,  т.  н а р .  
„ограничаване на риска при бедствия“ се 
определя като: „действия, предприети за 
ограничаване  на  риска  от  бедствия  и 
отрицателните последици от неблагоприятни 
природни явления посредством системни 
усилия за анализиране и управление на 
причините за възникването на бедствията, 
включително чрез избягване на неблагоприятни 
явления ,  намаляване  на  социалната  и 
икономическата уязвимост спрямо тях, и 
подобряване на подготвеността за нежелани 

1събития.“
Червеният кръст и Червеният полумесец 

определят защитата при бедствия (disaster 
management) като организация и управление на 
ресурси и отговорности за справяне с всички 
хуманитарни аспекти на извънредни ситуации, 
по-специално подготовка,  реагиране и 
възстановяване, за да се намали влиянието на 

2
бедствията.

9“БИЗНЕС ПОСОКИ”

Óïðàâëåíèå â 
óñëîâèÿòà íà 
èçâúíðåäíà 
ñèòóàöèÿ

 
Åêàòåðèíà Áîãîìèëîâà*

*  Екатерина Богомилова,  
    доктор по икономика, главен асистент 
    в катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС

1  Стратегия на ЕС за подкрепа на ограничаването на рисковете  
от бедствия в развиващите се страни, 
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / B G / T X T / 
?Uri=CELEX%3A52009DC0084, 15.06.2016 г.
2  The International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, Disaster and crisis management, About disaster 
management, http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-
management/about-disaster-management/, 15.06.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?Uri=CELEX%3A52009DC0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?Uri=CELEX%3A52009DC0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?Uri=CELEX%3A52009DC0084
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/
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В  д е й с т в а щ о т о  к ъ м  м о м е н т а 
законодателство в нашата страна възлага на 
министерството на вътрешните работи 
разработването и провеждането на държавната 
политика в областта на защита на населението, 
п р е д о т в р а т я в а н е т о ,  о в л а д я в а н е т о  и 
преодоляването на последиците от бедствия и 
аварии. 

И з с л е д в а н е т о  н а  н о р м а т и в н и т е 
документи, регламентиращи използваната 
терминология свързани със случайни и 
неслучайни събития като процеси и явления 
каквито са природните бедствия и кризи 
показва, че съществуват несъответствия при 
използването им. Това се дължи на променящите 
се заплахи за обществото и средата за сигурност. 
Използват се различни термини, като: „криза“, 
„природни бедствия“, „аварии“, „катастрофи“, 
„инциденти“, „произшествия“ и много други. 

Една от причините за разностранното 
тълкуване на тези понятия е сложността на тези 
събития, която се определя от зависимостта и 
връзката между тях. Пример за подобно 
събитие, е земетресението в Япония в началото 
на март през 2011 г., от което последва цунами, 
то от своя страна предизвика ядрена авария, а 
някои я описват като техногенна катастрофа. В 
доклада за причините за възникването, една от 
посочените причини е уязвимостта на 
централата от земетресенията и цунами т. е. 
оценката на риска при природни бедствия не е 
довела до положителен резултат. Аварията във 
Фукушима е резултат на 2 свързани помежду си 
природни бедствия, които водят след себе си 
катастрофа, което може да се определи като 
първични негативни въздействия, които в 
дългосрочен план могат да прераснат в криза – 
енергийна, икономическа, социална, здравна. 

В настоящата статия се работи с израза 
„извънредна ситуация“, който от една страна 
обобщава, а от друга ясно отразява и то в 
достатъчна степен управленската компонента, 
защото за периода на кризата управлението 
функционира в извънредни условия, затова и 
фокусът във втората част е именно върху 
управлението на извънредните ситуации.

II. Управление на извънредни ситуации
Уп р а вл е н и е то  и м а  о с о бе н о  я с н о 

разграничено стратегическо и тактическо 
измерение. Както навсякъде в областта на 

управлението, така и в това направление 
приоритет е креативността на мениджъра и 
системната практическа подготовка за 
различните видове извънредни ситуации в 
спектъра на събитията, които нарушават 
непрекъсваемостта на работните процеси. 
„Трябва ясно да се подчертае, че само човешките 
грешки, които водят до извънредни ситуации 
биха могли да бъдат превенирани, но ,разбира 

3се, не и природните бедствия“.  
В стратегически план управлението на 

извънредните ситуации обединява годишно 
планиране, обособяване и запазване в резерв на 
целеви финансов ресурс, служещ за буфер в 
изпълнението на бюджета на организацията. 
Целта на стратегическия план е да създаде 
основите на организационно начало за бързо и 
ефективно реагиране и възстановяване при 
настъпване на криза. 

В тактически план управлението на 
извънредни ситуации включва система от 
мероприятия, които реализират ефект в своята 
цялост:

-  концептуално разпределение на 
отговорностите на различните звена в 
организацията, според вида на извънредната 
ситуация с определяне на отговорна дирекция, 
отдел, сектор, изпълнител;

- концептуално организиране на система 
от действия за превенция, овладяване (в случай 
на възникване) и управление на действията по 
възстановяване;

- концептуална подготовка за създаване на 
Кризисен щаб с ръководител, участници и 
информационно-аналитична група, която има 
задължението информационно да осигурява 
Кризисния щаб по време на възстановителните 
мероприятия;

- определяне и известяване на отговорните 
звена за задачите им в различните кризи с ясно 
разграничаване на компетентност и функции; 

- осъществяване на периодични „учебни 
тревоги” за проверка на готовността за реакция 
при различните видове извънредни ситуации;

- изготвяне, поддържане и актуализиране 
на списъци с конкретни служители – отговорни 
за конкретни действия по овладяване на 
извънредната ситуация, или за действия по 

3  Krushkov N., Security Leadership Creativity, Luca Poggiali  
Editore, Italy, 2019, стр. 150.
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възстановяване на засегнатите системи заедно с 
възникването или непосредствено след 
овладяването на кризата;

- системен контрол и актуализация на 
правилата за вътрешния ред, правилата за 
безопасност и условията на труд; 

- определяне, придобиване, наличие на 
достъпно място, правилно съхранение и 
готовност за предоставяне на необходимите 
индивидуални средства за защита; 

- и други.  

Както в корпоративен контекст, така и в 
областта на националната сигурност от 
критично значение  е  разделението  на 
компетентността, отговорностите и задачите на 
различните звена в различните извънредни 
ситуации от една страна и от друга – 
ефективното им координиране от Щаба за 
овладяване на извънредната ситуация.  

П р и м е р н о т о  р а з д е л е н и е  н а 
компетентността и отговорностите в извънредна 

4ситуация е направено от Николай Крушков  в 
следващата таблица.

4  Krushkov, N., Security Leadership Creativity, Luca Poggiali 
Editore, Italy, 2019 стр. 152-153

Таблица № 1 Компетентни звена при различни видове инциденти

ВИДОВЕ ИНЦИДЕНТИ 
ФУНКЦИОНАЛНО 

КОМПЕТЕНТНО ЗВЕНО 

 
ОТДЕЛ „СИГУРНОСТ” 

 

Заплаха в т.ч. за бомба „Сигурност” 
Изнудване „Сигурност” 
Саботаж „Сигурност” 

Отвличане „Сигурност” 
Изнасилване „Сигурност” 

Пожар „Сигурност” 
Хулиганство „Сигурност” 

Палеж „Сигурност” 
Кражба „Сигурност” 
Измама „Сигурност” 

Корупция „Сигурност” 
Фалшиви пари „Сигурност” 

Вандализъм „Сигурност” 
Изчезване на данни „Сигурност” 

Унищожаване на собственост „Сигурност” 
Блокиран достъп до помещения „Сигурност” 

Сигурност на информацията „Сигурност” 
IT сигурност „Сигурност” 
Евакуация „Сигурност” 
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След предварителното разпределение на 
отговорно стите  (ко ето  с е  извършва  в 
предварителния етап, преди извънредната 
ситуация) в момента на възникването на кризата 
се създават Кризисен щаб и Информационно-
аналитична група.

 
Създаване на щаб за овладяване на 

извънредна ситуация 
За овладяването на кризисна ситуация по 

правило е необходимо участието на различни 
специалисти с различна функционална 
ком п е т е н т н о с т,  ка кто  и  н а  р а з л и ч н и 
организационни единици за решаване на 
конкретна задача по овладяване на извънредна 
ситуация. Създаването на координирано 
управление на единици от структури на 

различно подчинение е прието да се нарича Щаб 
за овладяване на възникнала извънредна 
ситуация.

За създаването на Щаб с участието на 
представители на различни организационни 
единици се изисква разпореждане на техния общ 
ръководител. 

Към Щаба задължително се създава 
Информационно-аналитична група. 

Информационно-аналитичната група 
събира, обобщава, анализира и докладва 
и н ф о р м а ц и я т а  в ъ в  в р ъ з к а  с 
развитието/овладяването на извънредната 
ситуация. Информационно-аналитичната група 
обикновено подготвя и предоставя както на 
членовете  на  Щаба,  така  и  на  всички 
заинтересовани ежедневен информационен 
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Прекъсване на електричеството „Логистика” 

Експлозии „Логистика” 
Земетресения „Логистика” 

Проблеми с околната среда „Логистика” 
Блокиран достъп до път „Логистика” 

Буря „Логистика” 
 

 
ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 

 

Медицински оплаквания „Човешки ресурси” 
Стачки и тълпи от служители „Човешки ресурси” 

Демонстрации „Човешки ресурси” 
Нарушение на дисциплината „Човешки ресурси” 

Сексуален тормоз „Човешки ресурси” 
 

 
„ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ” 

 

Негативно отразяване в медиите „Търговски отдел” 
Спиране от продажба „Търговски отдел” 

Общо спиране от продажба „Търговски отдел” 
Заразяване на продукти „Търговски отдел” 
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бюлетин, който съдържа цялата необходима 
информация за оценка на изпълнението на 
задачите, за състоянието на кризата, за 
планираните нови мероприятия и други.

Използвана литература:

1. Strategiya  na  ES  za  podkrepa  na 
ogranichavaneto na riskovete ot bedstviya v 
razvivashtite se strani (in Bulgarian), 
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -

content/BG/TXT/?Uri=CELEX%3A52009DC0084.
2. The International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies, Disaster and 
crisis management, About disaster management, 
h t t p : / / w w w. i f r c . o r g / e n / w h a t - w e - d o / d i s a s t e r -

management/about-disaster-management/, 15.06.2016
3. Krushkov N., Security Leadership 

Creativity, Luca Poggiali Editore, Italy, 2019, стр. 
150.

4. Krushkov N., Security Leadership 
Creativity, Luca Poggiali Editore, Italy, 2019, стр. 
153.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?Uri=CELEX%3A52009DC0084
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?Uri=CELEX%3A52009DC0084
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/
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Увод 
През последните 20 години се засили 

ролята и значението на водния сектор за 
регионалното развитие на националната ни 
територия. България е една от страните, която е 
бедна на водни ресурси като на глава от 
населението, в която се пада средно по около 
2240 литра вода годишно на всеки гражданин. 
Същевременно преобладаващата част от 
действащите  водо снабдителни активи 
(водовземни съоръжения, водопроводна мрежа, 
помпи, хидрофори и др.) са въведени в 
експлоатация преди 1980 г. и са изградени от 
материали (преобладаващо етернитови и 
стоманени тръби), чийто срок на годност е 
изтекъл или предстои да изтече. Наслоени са и 
д р у г и  п р о бл е м и  о т  о р г а н и з а ц и о н н о -
управленски характер и най-вече по отношение 
на планиране на водната политика. Проблемите 
с недостига на вода през сухите години и през 
нормално влажните години, свързани с 
въвеждането на целогодишни и сезонни режими 
на водоподаване, засягат главно селища, които 
нямат изградени и не са свързани с резервоари за 
денонощно ,  с е зонно  и  многогодишно 
съхранение на повърхностния воден ресурс, 
както и в по-редки случаи -  селища с 
водоснабдяване от язовир, но с проблеми във 
водопреносната система – течове, аварии и 
неправилно управление на водните ресурси. В 
тази посока през след приемането ни в 
Европейския съюз в периода 2007-2013 г. и 
2014-2020 г. от страна на държавата се 

стартираха множество проекти свързани с 
водният цикъл на общините. Тяхната цел се 
изразява в стремеж за намаляване на загубите 
във водопреносната мрежа. Осигуряване на 
питейна вода, отговаряща на стандартите, 
заложени в Директивата за питейните води 
(98/83/ЕЕС). Постигане на съответствие с 
европейското законодателство по отношение на 
Директивата за пречистване на градски 
отпадъчни води (91/271/ЕЕС). Посочените 
проблеми пряко или косвено оказват влияние 
върху геоикономиче ското развитие на 
регионите в България. В настоящето изложение 
ще направим преглед на състоянието на водния 
сектор на ниво райони за планиране като 
изведем тенденциите в управлението на водите 
и тяхното отражение върху регионалното 
развитие на отделните територии на България. 
Важно е да уточним, че в България управлението 
на водите се осъществява от съответните 
басейнови дирекции за управление на водите. 
Районите на речните басейни се определят от 
естественото разположение на вододелите 
между водосборните области на една или 
няколко основни реки. Водите на Югозападен 
район попадат в следните райони за басейново 
управление на водите: Западнобеломорския 
р а й о н  с  ц е н т ъ р  г р .  Бл а го е в г р а д  -  з а 
водосборните области на реките Места и 
Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - 
за водосборните области на реките Искър и Ерма 
и Източнобеломорския район с център гр. 
Пловдив - за водосборната област на част от р. 
Марица. Питейната вода е вода за нуждите на 
хората, която може да се използва неограничено 
без опасност за здравето. Питейната вода е най-
важната храна на хората и не може да бъде 
заместена с друго. Питейна вода е всяка вода, 
която се използва за пиене, за готвене, за 
подготовка на храната и напитките. Питейната 
вода е прясна вода (сладка вода) с висока степен 
на  чистот а .  Тя  не  т рябва  да  съдържа 
болестотворни бактерии и да има минимално 
количество минерални вещества. Освен това 
има изисквания за допустимо съдържание на 
нитрати и пестициди, метали и други. В 
България в миналото селата се изграждат главно 
около източниците на питейна вода. Във всяко 
едно село обикновено има изградени чешми или 
кладенци, които осигуряват на населението 
достатъчно качествена вода за пиене.

Ãåîèêîíîìè÷åñêî 
çíà÷åíèå íà âîäíèÿ 
ñåêòîð çà ðåãèîíàë-
íîòî ðàçâèòèå íà 
Áúëãàðèÿ
Êàìåí Ïåòðîâ *

*   Доц. д-р Камен Петров – УНСС – гр. София
    Заместник декан на факултет „Управление и администрация“
    e-mail: petrovk@abv.bg
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Едва през втората половина на 20-век в 
България масово започва изграждането на 
водопроводи за централно снабдяване на 
българските села. Обикновено това е ставало с 
доброволния труд на населението от тези села. В 
големите селища се изграждат системи за 
водоснабдяване, които подават вода от все по-
отдалечени места. Освен непосредствено за 
н уж д и т е  н а  хо р ат а  з а  х р а н а  и  м и е н е 
подготвенат а  и  преработена  с  високи 
изисквания питейна вода се използва и за 
измиване на тоалетни, поливане и други цели, 
при които изискванията могат да са много по-
занижени от тези за питейната вода. Освен  

в од ат а ,  п од а в а н а  о т  ц е н т р а л и з и р а н а 
водопроводна система има и подаване на 
питейна вода чрез бутилиране ѝ, подаване с 
цистерни, автомати за продажба на вода и 
използване директно на естествени източници 
на вода като извори и кладенци. В България има 
изградена и мрежа от напоителни системи, 
тяхното използване  предполага активно 

използване на автоматизация в поливането. 
Същевременно трябва да отбележим, че голяма 
част от хидромелиоративните съоръжения са 
стари и амортизирани, като последните са 
построени в началото на 90-те години, 
болшинството - през 60-те и 70-те години, но 
има системи и от 50-те години на миналия век, 
поради което те не могат да изпълняват работата 
си нормално. Почти навсякъде в страната 
канализационната система е от смесен тип, 
което също води до проблеми, особено при 
обилни валежи. Нивото на изграденост на 
Пречиствателни станции на отпадни води 
(ПСОВ) е сравнително ниско. В тази посока 
необходимо е да отбележим, че процесите 
свързани с изграждането на технически 
съоръжения за справяне с отпадните води търпи 
развитие, но с недостатъчни темпове, които 
създават неблагоприятна регионална среда и се 
отразяват върху местното икономическо 
развитие.

Трябва да отбележим, че и голяма част от 
работещите към края на 2018 г. 170 ПСОВ са 
построени и пуснати в експлоатация до края на 
миналия век и се нуждаят от реконструкция и 
модернизация. В много случаи има липса на 
съответствие между степента на изграденост на 
канализационната мрежа и проводимостта на 
гл а в н и т е  ко л е к т о р и  с  к а п а ц и т е т а  и 
функционалността на самата пречиствателна 
станция. Затова трябва ясно да се работи по 
паспортизирането на населените места и най-
вече създаване на надеждни източници на 
информация. Информационната обезпеченост 
по отношение на състоянието (както в 
количествен, така и в качествен аспект), 
събитията и наблюдението е твърде ниска за 
и з г о т в я н е т о  н а  п ъ л н и  а н а л и з и  н а 

инфраструктурата във водния сектор и за 
вземане на съответни управленски решения. 
Наличната информация е разпръсната в голям 
брой институции и търговски дружества, в 
много случаи несистематизирана. От друга 
страна обществото и бизнесът твърдо заявяват, 
че водата е национално благо и въпросите, 
свързани с нея, следва да се решават на 
национално равнище, а собствеността на 
инфраструктурата за водите – язовири, 
водопроводи, канализация, пречиствателни 
станции на населените места и др., следва да е 
общинска и държавна. Това предполага на ниво 
на райони за планиране да се изградят 6 
изпълнителни агенции, които да поемат 
държавния надзор и управлението на водния 
сектор в зависимост от условията в съответния 
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статистически район. 
Друг основен проблем е пречистването на водата и най-вече очертаващите се проблеми с 

генерираните отпадъци от ВиК системата. Проблемът основно е, че на ниво райони за планиране 
пречиствателните станции не обхващат 100% от населените места.
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Другото важно заключение от данните по 
райони е, че третичното пречистване все още не 
е нужната висота и в голяма степен във ВиК 
системата преобладават ПОСВ за вторично 
пречистване. Това състояние на ВиК мрежата 
показва, че са необходими още много усилия за 
подобряване на пречистваната вода и на 
практика има все още големи резерви по 
отношение на управлението на водите в 
териториален аспект. Така изградената водна 
инфраструктура в голяма степен изостава от 
очертаващите се природно климатични 
изменения в заобикалящата ни среда.

Промените в климата и значението им 
върху районите за планиране.

 �П р е з  п о с л е д н и т е  1 5  г о д и н и 
продължаващата тенденция към затопляне и на 
практика климата в страната е променен. 
Тенденциите, които наблюдаваме, ще се 
задълбочават през следващите години. От 
няколко години в региона се наблюдава 
преминаване от четири сезонен климат към друг 
цикъл - половин година (от януари до юли) със 
сериозни количества валежи и половин година 
(август - декември) с недостатъчно валежи. 
Прегледа на някои климатични промени в 
България показва тенденцията към засушаване, 
например  увеличаване на броят на нощите, през 
които температурата на въздуха не пада под  
20°C (тропически нощи). През последните 
години има тенденция към зачестяване на 
случаите с типично пролетно-летен тип 
конвективна облачност с валежи от дъжд, 
гръмотевични бури и понякога с валежи от град 
през зимни месеци като януари и февруари. 
Горната граница на широколистните гори се 
измества към по-голяма надморска височина. 
Съществува тенденция за увеличаване на 
недостига на вода в почвата в резултат на 
повишения разход на вода, която се изпарява от 
повърхността на почвата и посредством 
т р а н с п и р а ц и я т а  н а  р а с т и т е л н о с т т а . 
Климатичните  промени представляват 
значителна заплаха за селското и горското 
стопанство, производството на енергия и 
туристическото развитие и крият рискове от 
засушаване, пожари, бреговата ерозия и 

1
наводнения.  На практика можем да приемем, че 
климатът е статистически ансамбъл от 
състояния, през които преминава системата 

атмосфера-хидросфера литосфера-криосфера-
биосфера за периоди от време от порядъка на 
няколко десетилетия Адаптацията към 
климатичните промени е от съществено 
з н ач е н и е .  Ко н к р е т н и т е  д е й с т в и я  з а 
преодоляване на проблемите, свързани с 
изменението на климата, са предмет на 
цялостни държавни програми като мерките за 
адаптиране на горите, мерките за смекчаване на 
негативното влияние на климатичните промени 
върху тях и други. В в България  районите за 
планиране са обособени с основна цел 
статистическо отчитане на териториалните 
единици. Определянето на границите на 
районите има важно значение за европейското 
им финансиране. От това какви са икономиката 
и жизнения стандарт в районите на всяка страна 
зависи какъв достъп ще имат до средствата на 
европейските фондове. На 27 юли 2000 г. 
Министерският съвет на Република България 
обособява шест района за планиране на 
територията на страната. Законът за регионално 
развитие, влязъл в сила на 20 февруари 2004 г., 
урежда обществените отношения, свързани с 
планирането, програмирането, управлението, 
р е су р с н ото  о с и г у р я ва н е ,  д ъ р ж а в н ото 
подпомагане, наблюдението, контрола и 
оценката на регионалното развитие. Шестте 
района от NUTS-2 са Югозападен район за 
планиране,  Южен централен район за 
планиране,  Югоизточен район за планиране,  
Североизточен район за планиране, Северен 
централен район за планиране  и Северозападен 
райони за планиране.  Така районите за 
планиране са достатъчно големи територии за да 
може да се определят характерните климатични 
особености, които имат отражение върху 
р е г и о н а л н о т о  р а з в и т и е  н а  с т р а н ат а . 
Климатичните промени в България и какви са 
параметрите на тези промени е един от най-
често задаваните въпроси. Всяка промяна на 
климата, било тя положителна за едни райони 
или отрицателна за други, не е желателна, тъй 
като е свързана със значителни допълнителни 
средства за преустройство на много от 
утвърдените производства и дейности. Така 
с ъ о б р а з н о  и н д е к с а  н а  у я з в и м о с т  о т 

1   Още в древността елините (гърците) установяват зависимостта на 
климатичните условия от наклона на слънчевите лъчи спрямо хоризонта, 
като оттогава е запазен терминът „климат”, въведен от Хипарх (190-
120г.пр.н.е.), който означава „наклон”.
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климатичните промени за районите от ниво 2 за 
целия ЕС нашата страна извежда на преден план 
доста негативни констатация. Според този 
индекс Югоизточния район за планиране 
(ЮИР), заедно със Североизточния район за 
планиране (СИР) и  Югозападния район за 
планиране (ЮЗР), се отнасят към четвърта група 
със средна уязвимост. Съответно Южният 
централен район за планиране (ЮЦР) и 
Северния централен район за планиране (СЦР) 
попадат в пета група, а Северозападния район за 
планиране (СЗР) е с най-висока уязвимост и 
попада в шеста група. Средната годишна 
температура в страната през 2019 г. е с 1.5°C над 
климатичната норма. Диапазонът на индекса на 
уязвимост за пет от шестте района се движи 
между 72 (СИР) и 63 и те са сред най-уязвимите 
в Европа. Само ЮЗР е с по-ниска стойност на 
индекса – 46.  За измерване и представяне на 
регионалното състояние, силните и слабите 
с т р а н и  н а  р е г и о н и т е  в  с т р а н ат а  п р и 
интегрирането на въпросите, свързани с 
климатичните промени в процеса на планиране 
е създаден Индекс за регионална климатична 

2сигурност.  През последните години все повече 
нараства ролята на антропогенния фактор, което 
дава основания той да бъде отделен от 
биотичния фактор. Например построяването на 
напречни прегради по речното течение – стени 
на баражи, ВЕЦ и язовири - оказва сериозно 
влияние върху водните организми, които 
извършват миграции. Всяка стена представлява 
непреодолимо препятствие за много организми. 
Най-засегнати са рибите, тъй като голяма част от 
р и б н и т е  в и д о в е  и з в ъ р ш в а т  с е з о н н и 
размножителни, хранителни и други миграции, 
нагоре и надолу по течението. Това важи в 
изключително голяма степен за видовете, които 
извършват размножителни миграции, като 
скобар и морунаш - типични за много български 
реки. Оше повече, че човекът със съпътстващите 
го дейности има тенденция да променя газовия 
състав на атмосферата в посока на намаляване 
на кислорода и увеличаване на въглеродния 
диоксид. Също така част от човешките дейности 
водят директно към увеличение на аерозолното 
съдържание в атмосферата. Като цяло може да 

се обобщи, че човекът със съпътстващите го 
дейности има тенденция да променя газовия 
състав на атмосферата в посока на намаляване 
на кислорода и увеличаване на въглеродния 
диоксид. Също така част от човешките дейности 
водят директно към увеличение на аерозолното 
съдържание в атмосферата. Като цяло може да 
се обобщи, че човекът със съпътстващите го 
дейности има тенденция да променя газовия 
състав на атмосферата в посока на намаляване 
на кислорода и увеличаване на въглеродния 
диоксид. Също така част от човешките дейности 
водят директно към увеличение на аерозолното 
съдържание в атмосферата, а от там се задава 
нова динамика на климатичните промени. 
Например тропосферният озон е продукт от 
замърсяването на приземния въздух с азотни 
окиси, въглероден окис и летливи органични 
съединения, повечето от които са свързани с 
антропогенната дейност. В този смисъл по-
ниските и гъсто населени райони на България, 
к ат о  Д у н а в с к ат а  р а в н и н а  и  о с о б е н о 
Горнотракийската низина, показват завишени 
стойности на общото съдържание на озон. 
Същевременно югозападна България, която има 
предимно планински характер и съответно 
изпитва по-малко антропогенно натоварване 
има и по-ниски стойности на изследвания 
климатичен елемент. Климатичната система е 
динамична във времето, което води до някои 
различия в пространствения обхват на 
различните климатични зони. В България е 
налице сериозно нарастване на влиянието на 
Азорския максимум в периода януари - март, 
което води до увеличение на приведеното към 
морско равнище атмосферно налягане и 
засилване на океанското влияние. Също така 
тези въздушни маси през студеното полугодие 
имат по-високи от нормалните температури на 
въздуха. Налице е увеличаване на влиянието на 
северозападния край на Иранския минимум в 
периода от юни до септември. Това води до по-
континентален климат, но и до повече тропични 
въздушни маси над Балканския полуостров. 
Съответно, обхватът на субтропичния климат се 
разширява в северна посока. Налице е 
увеличаване на влиянието на Сибирския 
максимум в периода от октомври до декември. 
Това влияние обхваща централната и източната 
част на полуострова през октомври и ноември, и 
достига неговите западни части през декември. 

2  Проект „Региони за устойчива промяна” (“Regions for sustainable 
change”, RSC 0301R1) по програма INTERREG IVC на ЕС с бенефициент 
Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и 
административно – териториално устройство ”, МРР.
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По този начин климатът става поконтинентален. 
Тези въздушни маси имат по-ниски от 
нормалните температури на въздуха и 
произхождат от умерените ширини, но поради 
факта, че този процес се осъществява през 
студеното полугодие, това не влияе на обхвата на 
субтропичния или умерения климати. Климатът 
южно от Стара планина става все по-
средиземноморски, а на север плодородните 
земи бавно се опустиняват. Снежните месеци в 
планините намаляват. Сняг започва да вали след 
Коледа, а така се променя количеството вода, с 
което разполагаме през годината. Така може да 
се изведе като тенденция, че Южния централен 
район за планиране и Югоизточния район за 
планиране се  увеличава влиянието на 
субтропичния климатичен пояс, а Северния 
ц е н т р а л е н  р а й о н  з а  п л а н и р а н е  и 
Североизточния район за планиране придобиват 
все повече континентален характер. По 
отношение на Югозападния район за планиране 
трябва да отчетем средиземноморското влияние 
на климата по долините на реките „Струма“ и 
„Места“, което контрастира с подчертания 
полупланински умерено континентален климат 
в останалата част от района. От друга страна 
Северозападния район за планиране постепенно 
п р и д о б и в а  х а р а к т е р а  н а  в ъ т р е ш н о 
континентален умерен климат. В някои райони 
агрометеорологичните условия предизвикват 
намаление на продължителността на реалния 
вегетационен период до и под 90 дни - това са 
Добруджа и южната част на Северозападна 
България в зоната на Предбалкана и на 
Казанлъшкото поле. Данните от фенологичните 
наблюдения показват изпреварване в развитието 
със 7-15 дни в различните климатични райони, 
което недвусмислено свидетелства за затопляне 
на климата през последните 30 години в 

3сравнение с предишни периоди на оценка.  В 
Геоикономически план на ниво райони за 
планиране, а от там и цялата страна добре е да 
р а з гл е ж д а м е  р а з л и ч н и  т е н д е н ц и и  н а 
възможните  промени на  климата  през 
следващите години, но необходимо е да 
подчертаем, че нямаме пред вид прогноза на 
времето, а разглеждаме различни сценарии за 
климата, които се базират на различни модели и 

предполагаеми изменения на факторите, от 
които той зависи. Важно значение в тези 
тенденции трябва да има и човешката дейност 
като важен антропогенен фактор. националната 
политика трябва да се актуализира периодично с 
о т ч и т а н е  н а  н а с т ъ п и л и т е  п р ом е н и  в 
международните и европейските политики и 
действия, като за целта е нужен постоянен 
диалог и сътрудничество между всички 
заинтересовани институции в страната. 
Принципните положения на националната 
политика за промените в климата трябва да са в 
основата на националните стратегии, програми, 
п л а н о ве  и  д ру г и  д о кум е н т и ,  в  ко и то 
климатичните промени имат съществена роля, 
особено в стратегиите и плановете за развитие 
на енергийния сектор, селското стопанство, 
строителството. Така по отношение на климата 
трябва да се прилагат два подхода. На първо 
място информационна защита означава 
своевременно предаване на отговорните 
държавни органи и на обществото на ранни 
предупреждения за бъдещи или за развиващи се 
опасни атмосферни явления на територията на 
страната. На втора място активната защита, 
което означава разработване и прилагане на 
методи и средства за въздействие върху 
атмосферни процеси, водещи до опасни 
явления. Тези два подхода за защита на 
обществото практически са и единствената 
реална възможност за противодействие срещу 
предполагаеми климатични изменения. Така 
районите за планиране в България през 
последните години започват по-отчетливо да 
проявяват съответните климатични различия, 
което за относително малка територия може да 
се изведе като нов геоикономически проблем 
със национално стопанско значение. 

� Г е и к о н о м и ч е с к а  о ц е н к а  н а 
състоянието на водните ресурси в страната. 

През последните 10 години се засили 
натискът върху водните ресурси, измерен чрез 
индекса на експлоатация на национално ниво 
през периода 2015-2018 г., той от порядъка на 
12%, което показва, че водовземането в 
България не предизвиква стрес на водната 
екосистема. Същевременно България заема 
едно от водещите места по иззета вода средно на 
човек и е сред европейските страни, които 
р а з ч и т а т  г л а в н о  н а  п о в ъ р х н о с т н и 

3   Виж. Александров,  и кол.(2010) Климатични промени, БАН-НИМХ. 
Изд Марин Дринов. 
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водоизточници - поради значимите водни обеми 
за охлаждане в енергетиката и другите отрасли 
нуждаещи се от вода. Общите пресни водни 

3ресурси на страната са оценени на 107,2 m  
(дългосрочна средногодишна), което е 14,1 хил. 

3m  средно на човек от населението. Сравнението 
с други европейски страни показва, че по този 
показател България е в относително средно 
благоприятно положение. Проблемен характер 
през последните години има замърсяването на 
част водоемите, както и изтичането на голям 
обем отпадни битови води, особено тези от 
големите градове. В канализационните им 
системи постъпват води от битови дейности, 
които са  замърсени. Те съдържат неорганични, 
органични вещества,  микроорганизми, 
включително и болестотворни. Към тях се 
включват и се потоците от валежите, от 
измиването на улиците и др. Най общо можем да 
подчертаем, че основен проблем е запазването 

на качеството на водите.  Напоследък имаме 
отново   органичното  з амърсяване  от 
н е п р е ч и с т е н и  о т п а д ъ ч н и  в о д и  н а 
преобладаващата част от реките. Повечето 
с л у ч а и  н а  к р и т и ч н о  з а м ъ р с я в а н е , 
приблизително 16% се дължат на индустриално, 
смесено индустриално и битово-фекално 
замърсяване. Едновременно и потребител и 
замърсител на прясната вода е селското 
стопанство. Може да се каже, че 50% от обема на 
водата се губи безвъзвратно, оставайки в 
селскостопанската продукция или се изпарява 
от растенията, от повърхността на почвите и от 
водохранилищата. Изхвърля се и като дренажна 
вода, оросяваща масивите. Във всички случаи те 
съдържат соли, частици от почва, остатъци от 
торове. Общоизвестен факт е и констатацията, 
че равнището на загубите на питейна вода при 
преноса й е високо във всички райони в 
България. 

Таблица 4 
ИЗПОЛЗВАНА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ДОМАКИНСТВАТА ОТ 

ОБЩЕСТВЕНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ (ВИК) СРЕДНО НА ЧОВЕК ПО 
СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ 

         

(Л/чов./ 
ден.) 

Статистически зони                                        
Статистически райони                                              
Области 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
България 97 100 102 99 96 99 100 99 99 
Северна и Югоизточна 
България 87 90 94 90 87 90 92 92 91 
Северозападен 88 93 98 94 89 94 95 96 92 
Северен централен 86 91 96 91 88 93 93 92 93 
Североизточен 82 84 86 84 82 84 85 86 85 
Югоизточен 90 93 96 93 90 92 94 94 96 
Югозападна и Южна 
Централна България 108 110 111 108 105 108 108 107 107 
Югозападен 122 122 123 119 116 118 118 118 118 
Южен централен 88 93 94 91 87 94 92 90 90 

Източник: НСИ 

След приемането на България в Европейския съюз на държавно ниво се работи за 
подобряване на състоянието на водите и развитието на водния сектор. Проблемите обаче са много и в 
голяма степен има известно забавяне при тяхното решаване. Въпреки това като цяло 
водоснабдителните услуги са не необходимите стандарти, но загубите на вода са много високи (60%) 
и поддръжката на водоснабдителните системи и съоръжения е недостатъчна ефективна. В България 
е изградена над 90 хил. км е линейната ВиК мрежа.  Предвид дела на амортизираната 
водоснабдителна мрежа, според оценка на водещи експерти са необходимите разходи за 
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рехабилитация и подмяна на мрежата са между 
350-380 млн. евро годишно, като спешните 
нужди за рехабилитация и подмяна на 
водоснабдителните мрежи за постигане на 
съответствие възлизат общо на 200 млн. евро. 
П о  о т н о ш е н и е  н а  г о л е м и т е  з о н и  з а 
водоснабдяване (подаващи вода за повече от 5 
000 души или подаващи количества вода над 
1000 м 3 на денонощие), България е една от 10-те 
страни в ЕС, които в над 90 на сто от случаите 
отговарят на критериите за качество на 
подаваната вода по микробиологични и 
химични показатели и една от 4-те страни в ЕС, в 
които не е достигнато 99-100% съответствие с 

изискванията за качеството на подаваната вода 
по микробиологични показатели в големите 
зони на водоснабдяване. Приблизително 95% от 
градовете  в  ст ранат а  имат  изградени 
канализационни мрежи, но по отношение на 
селата този дял е едва 9%. Наблюдават се големи 
междурегионални различия  в  дела  на 
населението, обслужвано от канализационна 
мрежа. С най-голяма степен на изграденост са 
канализационните мрежи в Югозападен район, 
където те обслужват 88,2% от населението на 
района, а с най-ниска степен - в Северозападен 
район – 57,6%  

Източник: НСИ

О т ч и т а т  с е  н е с ъ о т в е т с т в и я  п о 
микробиологични показатели в голям брой 
зони, характерни преди всичко за малките зони 
на водоснабдяване, като в част от тях процентът 
на несъответствие е над 5-8 %. Отклонението от 
нормите по този вид показатели е характерно за 
малките зони за водоснабдяване, които не 
разполагат с пречиствателни съоръжения и при 
които водата се подава на населението директно 
само след обеззаразяване. 

През последните години политиката по 
отношение на водите следва прилагането на 
управленски решения, които да водят до 
намаляване на натиска върху водната среда от 
замърсяване. Тези политики от страна на 
държавата са съсредоточени върху инвестиции 
за ограничаване на точковото замърсяване и 
подобряване на степените на съответствие при 
пречистването на отпадъчните води, съгласно 
изискванията на Директива 91/271/ЕИО 
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отно сно пречиствателните  станции за 
отпадъчни води от населени места. Друга 
тенденция в екологичното управление е 
с т р е м е ж  з а  п од о б р я в а н е  н а  в од н ат а 
ефективност. Това от страна на държавата се 
разбира чрез инвестиции за намаляване на 
течовете и за подобряване на капацитета за 
формиране и прилагане на политики на 
ценообразуване и възвращаемост на разходите. 
Заложената рамка в Националната стратегия за 
развитие и управление на водния сектор е 
устойчиво ползуване на водните ресурси за 
осигуряване на водоснабдяване за питейни 
нужди на населението. В стратегията е обърнато 
място и за осигуряване на  икономиката с 
нужните  водни  ре сурси ,  е фективното 
управление  на  т рансграничните  води 
гарантиране екологичната устойчивост на 
засегнатите водни системи и национални 
интереси и други с цел устойчивото развитие на 
страната. Тази цялостна визия не е практически 
обособена с начините и мерките свързани с 
осигуряване на населението с достатъчно 
количество и гарантирано качество вода за 
питейно – битовите нужди. На следващо място с 
опазване и подобряване състоянието на 
повърхностните и подземните води. Развитие на 
водно стопанските отрасли при ефективно и 
интегрирано управление на ползваните от тях 
води. Както и защита на националните и 
обществените интереси при развитието и 
управлението на водния сектор. В нашата страна 
очакванията са насочени към ОП „Околна среда 
2014-2020 г.“, която трябва да спомогне за 
ограничаване на отрицателните последици от 
наводненията и сушите. Тези мерки на ниво 
райони за планиране трябва да стават чрез 
инвестиции за подобряване управлението на 
риска от наводнения, както и за изграждане на 
зелена инфраструктура и мерки за естествено 
задържане на водите.  Можем обаче да 
констатираме, че през последните години в 
България все още липсва достатъчно надеждна 
синхронизация в нормативно определените 
цели, задачи, механизми и крайни резултати, 
поради широкото отраслово разпределение на 
функции и отговорности между отделните 
министерства и общини в целия воден сектор.  
Компетенции  в  с ферат а  на  водите  на 
самостоятелно нормативно основание имат 
седем министерства, общините и операторите. В 

не малко случаи това води до размиване на 
отговорностите между отделните организации. 
Липсва нормативна уредба, която да гарантира 
финансово, организационно и управленско 
обезпечаване на изпълнението и прилагането на 
плановете за управление на речните басейни и 
п р о г р а м и т е  о т  м е р к и  к ъ м  т я х .  О т 
безвъзмездното финансиране за инвестиционни 
проекти, което държавният бюджет (ДБ) и 
ПУДООС осигуряват, най-много средства се 
насочват към сектор „Води”. Предприятието 
акумулира средства от два източника, които 
насочва за финансиране на водни проекти: такси 
по Закона за водите и трансфери от Държавния 
бюджет. При таксите по Закона за водите се 
н а бл юд а ва  в и с о ка  н е с ъ б и р а е м о с т  н а 
вземанията, основно от ВиК операторите, което 
ограничава финансовите ресурси в сектора. 
Разходите за доставяне на вода имат най-голям 
дял в общите разходи в сектор „Води”, като 
основната причина са високите текущи разходи 
за предоставяне на услугата. Разходите за 
отводняване и предпазване от вредното 
въздействие на водите не се считат за 
приоритетни, въпреки важното им значение за 
населението и икономиката в страната и се 
разглеждат като „допълващи”. Най-големи 
инвестиции в сектора, обаче, се извършват по 
отношение на инфраструктурата за отвеждане 
(канализация) и пречистване на отпадъчните 
води. 
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През последните 10 години в България 
продължава най-голям източник на потребление 
на бъде индустрията около 4000 хиляди литра 
годишно, следва селското, горско и рибно 
стопанство с около 320 хиляди литра годишно, 
по –нататък се нареждат домакинствата и 
услугите. Тези данни на статистиката показват, 
че българската икономика е зависима от водните 
ресурси, което означава, че са нужни още много 
усилия при условие, че страната започва бавно 
да възстановява определени производства и 
мощности. Пример с водната криза в град 
Перник, където се намира металургичен гигант, 
който без да получава минимални количества от 
яз. "Студена", ще трябва да премести поръчките 
в други заводи от групата ни в чужбина. В 
резултат на което близо 1500 перничани, които 
работят в предприятието могат да загубят 
работата си. Подобни проблеми могат да 
възникнат в цялата страна по отношение на 
значението на водните ресурси за регионалното 
икономическо развитие на страната. Това 
извежда на преден план възможността да се 
съхраняват водните ресурси и в какъв обема са 
възобновимите води в рамките на страната. След 
приспадане на външния приток, възобновимите 
пресни водни ресурси на България се оценяват  
на около 15884 млн. m3 , неравномерно 
разпределени на територията на страната, което 
е една от причините за воден режим на 
определени места в периоди на сезонно 
засушаване. На ниво райони за планиране в 
България се забелязват серия от проблеми като 

наличието на неравномерно хидравлично 
налягане (високо или ниско) в отделни зони на 
водопроводната мрежа. Това е свързано основно 
с модернизацията на водопроводната мрежа и 
ч е с т о  г о л я м а т а  д е н и в е л а ц и я  м е ж д у 
резервоарите и захранващата територия. Така 
поради  липса на регулатори за намаляване на 
налягането, преоразмерени помпени станции, 
хидрофори и съответно водопроводната мрежа 
в и ж д а м е  е ф е кт а  от  н а м а л я ва н е то  н а 
водоподаването в отделните населени места на 
ниво райони за планиране. Ниско налягане се 
получава вследствие на по-малки диаметри или 
преоразмерени мрежи, захранващи много 
потребители, което води до големи загуби на 
налягането, особено в крайградските вилни 
зони; строителство в близост до резервоарите, 
където поради липса на денивелация не може да 
с е  о с и г у р и  н уж н и я т  с т ат и ч е н  н ап о р .  
многобройни течове по водопроводната мрежа. 
Д р у г  с ъ щ е с т в е н  п р о б л е м  с и  о с т а в а 
изграждането на нови язовири за питейни нужди 
в страната. Според една от стратегиите  за ВиК 
сектора, приета през 2004 г., е включено 
изграждането и довършването на девет язовира, 
определени като най-необходими. Както и други 
подобни документи, водната стратегия е 
написана по-скоро за отчитане на дейност, 
защото записаният срок за завършване на тези 
съоръжения е 2015 г. Към днешна имам развитие 
единствено при язовир „Пловдивци“, а  работата 
по другите нито е продължена или започнала. В 
новата водна стратегия вече не става и дума за 

Таблица 6 „Използване на водни ресурси 
в България по вид водоснабдяване“ 

Години  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Общо за страната 
Използвана вода - общо 4821.28 5177.77 4559.42 4477.32 4505.68 4735.50 4721.41 4732.45 4646.84 
Селско, горско и рибно 
стопанство 308.90 348.43 295.83 296.15 289.25 359.59 355.19 306.62 311.69 
    в т.ч. за напояване 283.28 322.46 261.57 269.27 258.32 316.38 306.02 255.38 258.50 
Индустрия 4180.40 4496.80 3926.93 3840.80 3887.18 4036.66 4041.45 4091.20 3995.41 
Услуги 67.62 66.23 65.66 79.64 78.55 80.61 67.28 77.56 86.73 
Домакинства 264.35 266.33 271.01 260.73 250.71 258.64 257.49 257.07 253.01 
Използвана вода по вид водоснабдяване 

  
Обществено 
водоснабдяване (ВиК) 371.41 370.26 375.45 387.82 366.45 380.86 393.61 397.08 386.29 
Собствено и друго 
водоснабдяване2 4449.87 4807.52 4183.98 4089.50 4139.23 4354.65 4327.80 4335.37 4260.55 

Източник: НСИ 
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довършване на язовирите. Един от вариантите за 
дострояване на някои от водоемите, оповестен 
от регионалното министерството преди две 
години, беше те да бъдат изградени от частници. 
След това те щяха да ги управляват за период от 
20 години, като в този период възстановят 
вложението си с приходите от продажба на 
електроенергия и вода. 

Развитие на водния сектор по Райони 
за планиране в България

Важно е да се отчита, че съобразно 
териториалните особености на страната 
проблемите имат своя специфика и хронология. 
В тази посока за извеждането на по-качествен 
анализ е необходимо да разгледаме проблемите 
на сектора от гледна точка на пространственото 

4развитие на районите за планиране в България.  
Чрез тях в по-голям пространствен аспект, ще 
може да се изведе количествена и качествена 
картина за състоянието на водния сектор. Така 
на първо място нашето изложение ще се 
фокусира върху Северозападния район за 
планиране, така че да се търсят и намерят 
подходящи управленски решения, които да 
могат да подобрят състоянието на водния сектор 
на ниво райони за планиране. 
� Северозападния район за планиране в 
България попада в умерено - континенталната 
климатична област, но в южните му части е 
силно изразен планинският характер на 
климата. Относителен дял на антропогенно 
натоварените територии (инфраструктура, 
селища, промишлени обекти) - 9,36%, при 
средна стойност на национално ниво 5,03%. 
Водеща е област Враца – 6,26%, следвана от 
областите Плевен – 6,01%, Монтана – 4,68% и 
Видин – 4,16%. Най–малко антропогенно 
натоварени площи са за област Ловеч – 4,04%. 
Средната годишна валежна сума в равнинните и 
низинни части от региона е между 500 и 
600мм/м2 , като в южна посока тя нараства. В 
тази връзка средните и северните части от 
региона изпъкват с недостиг от влага и се налага 
изкуствено напояване. Климатичните промени 
представляват значително предизвикателство 
пред селското и  горското стопанство, 

рибарството, производството на енергия и 
туристическата индустрия, превенцията на 
засушаването, повишаване на температурите, 
пожарите, свлачища, бреговата и ветрова 
е р о з и я ,  н а в о д н е н и я т а  и  д р у г и . 
Водоснабдяването за питейно-битови нужди в 
Северозападния район се осъществява от 
подземни води от терасата на р. Дунав и 
преминаващите през района реки, каптажи на 
изворни води, водохващания в горното течение 
на реките. Най-голяма водоснабдителна система 
в западната част на СЗР е “ВС Среченска бара”, 
която осигурява вода на градовете Монтана, 
Берковица и Вършец от област Монтана, 
останалите селища се водоснабдяват от 
водоизточници на подземни води. Област Видин 
се водоснабдява преобладаващо помпажно от 
подземни води. През 2019 г. е изградена 
пречиствателна станция за отпадни във Видин. 
Инвестицията е за близо 20 милиона лева. 
Изградена е по оперативна програма „Околна 
среда" с безвъзмездни средства от Кохезионния 
фонд на Европейския съюз и държавния 
бюджет, а 580 хиляди лева е собственото 
финансиране на общината. Водоснабдяването в 
област Враца се извършва гравитачно и 
помпажно. За областите Плевен и Ловеч основен 
и з точ н и к  н а  в од а  з а  п и т е й н о - б и то в о 
водоснабдяване са река Осъм и река Вит. 
Основна водоснабдителна група е системата 
“Черни Осъм”. Важно значение за региона има 
ПСПВ “Черни Осъм” с проектен капацитет 3000 
л./сек. Всички населени места са водоснабдени, 
но голяма част от мрежата е остаряла и 
амортизирана,  изградена предимно от 
съдържащите азбест етернитови тръби. 
Относителният дял на водоснабденото 
население за СЗР е 99,4%, при средна стойност 
за страната 99,2%. С режим на водоподаване е 
15,7% от населението. Вътрешно-регионалните 
различия в дела на водоснабденото население са 
незначителни. Най-нисък е делът в област 
Монтана - 98,1 до 100% в област Плевен. Най-
висок е делът на населените места с режим на 
водоподаване в области Ловеч - 1,5% и Плевен - 
47,0%.Налице е изоставане в изграждането на 
канализационни мрежи. Към началото на 2020 г. 
само 76,% от населението е обхванато от 
канализационни мрежи, като 63,7% от него е 
обслужено с ПСОВ. Областите Ловеч и Монтана 
съответно с 63,6% и 58,2%, и са водещи по дял на 

4   С най-много участъци с влошено състояние са Североизточният район 
с 11 и Южният централен район с 14 участъка. Северозападния район 
продължава да бъде в най-добро състояние със само 2 участъка с влошен 
екологичен статус.
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н а с е л е н и е то ,  с въ р з а н о  с  о б щ е с т в е н а 
канализация. Областите Плевен, Видин и Враца 
са с показатели под средните за СЗР – 56,4%, 
55,9% и 55,4%. За периода 2007-2020г., 
канализационната мрежа е претърпяла 
н ед о с т ат ъ ч н о  р а з в и т и е ,  н а  п р а кт и ка 
увеличението на обхванатото население не е 
голяма – (6,5%). Относителният дял на 
обслуженото с ПСОВ население в СЗР нараства 
от 22,2% до 43,9%, като районът продължава да 
бъде под средната стойност за страната – 55,7%. 
Най-висок дял на обслужено население имат 
областите Плевен и Ловеч, като за област Ловеч 
показателят нараства от 14,3% през 2007 г. до 
48,9% през 2018 г. В област Монтана делът на 
обслуженото население нараства от 4,1% през 
2007 г. до 44,9% през 2019 г. Основните 
проблеми в СЗР са свързани с достъпа на всички 
населени места до питейна вода с нужните 
качества, и недостатъчната степен на развитие 
на канализационни мрежи в тях и особено с 
високата амортизираност на водопроводните 
мрежи, което води до изключително високи 
загуби на вода. Относителният дял на загубите 
при преноса на вода в СЗР (57,9%) са почти 
колкото средните за страната (57,6%) и в това 
отношение районът се нарежда пред повечето 
райони, като само ЮЦР и ЮЗР са с по-малки 
загуби при преноса. С оглед намаляването 
загубите  на  вода  е  необходимо да  с е 
реконструират магистралните водопроводи и 
разпределителната водопроводна мрежа. В 
средното течение на р. Осъм работи ПСОВ 
Ловеч. Станцията е с механично и биологично 
стъпало, с добър ефект на пречистване. Община 
Ло в еч  и м а  и н в е с т и ц и о н е н  п р о е кт  з а 
подобряване на В и К системата на гр. Ловеч. В 
периода 2007-2010 г. в област Ловеч се изгражда 
още една селищна пречиствателна станция за 
отпадъчни води, а броят на свързаните селища 
нараства от 5 до 7. Отпадъчните води от гр. 
Троян се пречистват в пречиствателна станция с 
механично и биологично стъпало. Отпадъчните 
води от централната градска част на гр. 
Априлци, след ПСБОВ (пречиствателно 
съоръжение за битови отпадъчни води) се 
заустват в р. Видима. Съоръжението е за 
механично и биологично пречистване. 
Селищните канализационни системи без ПСОВ 
на населените места с население над 10000 е .ж. 
на гр. Червен бряг, гр. Белене, гр. Левски, гр. 

Кнежа, гр. Тетевен, гр. Луковит, както и тези с 
население между 2000 и 10000 е. ж. - гр. 
Летница, гр. Угърчин, гр. Ябланица, са заустени 
в преминаващите реки. В област Враца има 
изградена и действаща една ГПСОВ в гр. Враца, 
която е стара, неефективна и с недостатъчен 
капацитет. В област Монтана Градската 
пречиствателна станция с капацитет от близо 18 
000 куб. метра пречистена вода за денонощие 
напълно задоволява нуждите на гр. Монтана. 
Други по-големи промишлени центрове са 
градовете Видин, Лом, Берковица, Белоградчик 
и Кула, като всички са с изградени смесени 
канализационни системи с отпадъчни и 
дъждовни води, заустени във водоприемниците 
без пречистване. Единствено в гр. Вършец 
функционира градска пречиствателна станция, 
но тя  се  нуждае от о сновен ремонт и 
реконструкция. Градовете Видин и Лом заустват 
в р. Дунав градските си канализационни 
колектори чрез канални помпени станции.
� Проблемите в Северозападния район за 
планиране са в две направления. На първо място 
преодоляване на дефицита от безводието. Това 
може да стане чрез изграждането на язовир 
"Черни Осъм" е  стъпка към решаване 
проблемите с безводието в тази част на Северна 
България. Проблемите около язовира са 
свързани с неправилното му планиране. Той 
трябва да бъде изграден на по-висока надморска 
височина поради климатичните особености на 
Предбалкана. От друга страна язовир "Черни 
Осъм",  по-всяка вероятност ще  реши 
дългосрочно проблема с питейната вода за 
областите Плевен и Ловеч. Той постоянно се 
включва в плановете за развитие на ВиК сектора 
и на региона. Изграждането на съоръжението е 
спряно в началото на 90-те години на миналия 
век. Според оценките за довършването му са 
необходими около 100 милиона лева. Язовирите 
са част от проблема. Изтичането на средно около 
60% от водата по старите тръби, честите аварии - 
средно по една на всеки километър тръби - са 
другата страна. В Северозападния район за 
планиране има резерви по отношение на 
планирането и извеждането на водния сектор 
като приоритет за регионалното развитие на 
региона. Сходни са проблемите в областите 
Враца, Видин, Плевен и Ловеч. Недостатъчните 
бюджетни  средства  за  изпълнение  на 
д о г о в о р и т е  з а  и з г р а ж д а н е  н а  В и К 
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инфраструктура, заедно с липсата на нова 
система от показатели и критерии за обективно и 
точно определяне на приоритетността им за 
включване в списъците за финансиране, са 
оказали неблагоприятно влияние върху 
укрепването и развитието на водния сектор в 
Северозападния  район за планиране. 
� Проблемите във водния сектор стоят на 
дневен ред и в Северния централен район за 
планиране. В този район водите са представени 
както от повърхностно течащи, така и от 
подпочвени водоизточници. С най-голямо 
значение за населението и стопанството на 
района имат водите на реките Дунав, Янтра, 
Росица, Видима, Дряновска река, Златаришка 
река, Стара река, Леферджа, Голяма река, 
Негованка, Осъм, Русенски Лом, Царацар Река, 
Суха. Те се използват за напояване и за питейна 
вода. С най-голямо значение са водите на река 
Дунав, използвани за транспорт, риболов и 
напояване.  Водите на района попадат в 
територията на Дунавския речен басейн. 
Водосборната площ на Северния централен 
район възлиза приблизително на 20 488 кв.км 
или това са 43,4% от общата водосборна площ на 
Дунавски район за басейново управление. 
Важно е да се отбележи, че по степен на 
изграденост на водоснабдителната мрежа 
Северния централен район за планиране е на 
едно от първите места в страната, тъй като делът 
на водоснабденото население е 99,7 %, при 
среден показател за страната 99,1 % . Основните 
проблеми по отношение водоснабдеността на 
населението са в планинските и предпланински 
общини на района – Габрово, Трявна, Дряново, 
Севлиево, Златарица и най-вече Елена, където 
5,4 % от населението не е водоснабдено. 
Пречистване на питейните води се прилага само 
в областите Велико Търново и Габрово, докато в 
областите Разград, Русе и Силистра, където 
питейната вода се добива от помпени станции с 
дълбоки сондажи, водата няма нужда от 
пречистване и само се третира с хлор. Проблеми 
в района за планиране са свързани основно 
големият дял от населението с режим на 
водоснабдяването основно в област Габрово, 
където близо 28%  от населението е на режим на 
водата. През последните години  режим на 
водоподаването има и в областите Велико 
Търново, Разград и Силистра. Той е свързан 
основно с високият дял на загубите на вода – 

60,9 %, като стойността на показателя е 
приблизително колкото средната стойност за 
страната. Най-сериозен е проблемът със 
загубите по преносната мрежа в областите 
Велико Търново (69.7% загуби) и Разград 
(66.9%) и сравнително по-ограничен в Русе, 
където загубите през 2010 г. са били 42.3%. Има 
относително висок дял доставена вода за 
селското стопанство (в област Силистра са 
доставени 126 хил. куб. м). Индустрията е 
сериозен консуматор в област Русе (2 453 хил. 
куб. м). Консумацията на вода на човек от 
населението през 2010 г. е под средната за 
страната (117 л/ч./ден. срещу 135 л/ч./ден. за 
страната). Потреблението на питейна вода в 
СЦР е относително ниско, но количеството 
добита вода е почти двойно по-голямо в 
сравнение с други страни, което показва 
неефективно използване и разхищение на 
ресурсите от питейна вода, дължащо се до 
г о л я м а  с т е п е н  н а  а м о р т и з а ц и я т а  н а 
водопреносната мрежа, която на места се 
нуждае от цялостна подмяна. Най-голямо 
потребление на вода има в областите Велико 
Търново и Русе, съответно 125 л/ч./ден. и 136 
л/ч./ден. Най-малка консумация на вода има в 
областите Силистра и Разград, съответно 96 
л/ч./ден. и 86 л/ч./ден. По данни на НСИ само 
61,2 % от населението е обхванато от 
канализационните мрежи и по този показател 
районът е на предпоследно място в страната. 
Средният дял на населението, обслужено с 
канализационна мрежа в България е 70,6 %. 
Вътрешнорегионалните различия също са 
значителни, като в област Габрово 83,4 % от 
населението е свързано към обществена 
канализация, а в областите Разград и Силистра 
това са съответно едва 40,8 % и 45,9% от 
жителите. Неизградеността на канализационни 
мрежи в района е причина за заустване на 
отпадъчните води директно в реки и дерета или 
отвеждане в септични ями. Това е характерно за 
почти всички села в района и дори за някои от 
градовете. Това води до лошо екологично 
състояние на река Янтра и нейните притоци: р. 
Росица, р. Негованка, р. Бохът, р. Магър, р. Биюк 
дере и р. Дряновска. Проблемите, водещи до 
недоброто им състояние са в резултат на 
органични замърсители, опасни вещества и 
замърсяване с нитрати и са предизвикани от 
зауствания на пречиствателни станции за 
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отпадъчни води, отпадъчни води от селищни 
канализации без пречистване, индустриални 
предприятия, селскостопански дейности. Във 
водосбора на река Янтра, въз основа на 
извършената риск оценка, има 2 подземни водни 
тела с лош статус. Такива са алувиалните води 
на река Янтра и междуречният масив между 
река Янтра и река Осъм. Проблемите са 
биогенни замърсявания - повишено съдържание 
на нитрати, манган. Поречие на р. Русенски Лом 
и Добруджански реки Повърхностни води Река 
Русенски Лом извира от сравнително ниската, 
равнинна част на Дунавската равнина, тече в 
северна посока и се влива в река Дунав. 
Образува се от сливането на Бели с Черни Лом. 
Река Бели Лом води началото си южно от гр. 
Разград, а р. Черни Лом – югоизточно от гр. 
Попово. В поречието на р. Русенски Лом и 
Добруджански реки, съгласно изготвената риск 
оценка на повърхностните водни тела, има шест 
тела в лошо екологично състояние, разположени 
в средното и долно течение на р. Русенски Лом. 
Проблемите, водещи до недоброто им състояние 
са в резултат на органични замърсители, опасни 
вещества и замърсяване с нитрати, вследствие 
на заустване на битово-фекални и промишлени 
непречистени отпадъчни води. По процедура 
B G 1 6 1 P O 0 0 5 - 1 . 0 . 0 6 
(BG161PO005/10/1.11/02/16) „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. 
ж.“ се изпълняват 8 бр. проекти в общините 
Исперих, Бяла, Кубрат, Павликени, Свищов, 
Севлиево, Силистра и Трявна за периода 2011-
2015 г. на обща стойност 299 329 441,02 лв. 
Проектите са за интегриран проект за водния 
цикъл на гр. Исперих; интегрирано управление 
на водите на територията на гр. Бяла, област 
Русе - етап I; строителство и реконструкция на 
вътрешната водопроводна и канализационна 
мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ. 
Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и 
прилежаща инфраструктура в град Павликени; 
ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов, 
рехабилитация и разширение на водопроводна и 
канализационна мрежа на град Севлиево. Също 
така изграждане на РПСОВ - Силистра, 
доизграждане на канализационна мрежа и 
частична реконструкция на водопроводна 
мрежа на гр. Силистра. От реализацията на 
проектите е  облагодетелствано населението в 

градовете Исперих, Бяла, Кубрат, Павликени, 
Свищов, Севлиево, Силистра и Трявна – 130 088 
души или 15,41 % от населението на района.

Най-големи потребители на вода в 
Северен централен район са индустрията и 
домакинстват а ,  при  които  с е  з апазва 
тенденцията на намаляване, но остават водещи 
във водоползването. В териториален аспект най-
големият потребител на вода в района е област 
Велико Търново, а най-малко вода се потребява 
в област Разград. Съпоставено с общото 
потребление на вода за цялата страна делът на 
Северен централен район е около 2,15 %. Това е 
районът с най-малък дял в потреблението на 
вода. За периода 2007-2020 г. се наблюдава обща 
тенденция на увеличение на обществено 
водоснабденото население в Северен централен 
район. В процентно отношение стойностите 
варират от 99,2 % през 2006 г. до 99,7 % през 
2018 г. Особено впечатление прави фактът, че за 
годините 2006-2020 г. населението на областите 
Р у с е  и  С и л и с т р а  е  н а  с т о  п р о ц е н т а 
водоснабдено. През 2010 г. на сто процента вече 
е водоснабдено и населението на област Разград. 
В  п е р и од а  2 0 0 7 - 2 0 1 8  г.  е  н а п р а в е н а 
р е ко н с т р у к ц и я  и  р е х а б и л и т а ц и я  н а 
водопроводна и канализационна мрежа с 
изграждане на пречиствателни съоръжения в 
малките населени места в 11 общини - Борово, 
Главиница, Две могили, Кубрат, Лозница, 
Полски Тръмбеш, Севлиево, Ситово, Стражица, 
Тутракан и Ценово. Важно е да се отбележи, че 
поетапно на ниво район за планиране се решават 
на задоволително ниво проблемите с водния 
сектор. 

Ключово значение за развитието на 
Северния централен район за планиране е 
изграждането  на  няколко язовира .  От 
стратегическо значение е язовир „Нейковци“. 
Строителството на съоръжението е започнало 
през 1978 г., но е прекъсвано няколко пъти и е 
спряно за последно през 2001 г. Към момента 
язовирната стена е изградена на 30% от 
височината си. Завършването на язовир 
"Нейковци" и пречиствателна станция за 
питейна вода към него е сред проектите, които 
трябва да бъдат реализирани за да се подобри 
състоянието на старопланинската част от района 
за планиране. Необходимо е и изграждането на 
язовир "Мокра Бяла" до Габрово, който трябва 
реши водните проблеми в Севлиевско. 
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П о с л е д н и я т  п р и м е р  е  п о к а з ат е л е н  - 
строителството на обекта започва през 1979 г., 
но е спряно през 1995 г. Оттогава периодично 
някой управляващ обещава да продължи 
изграждането му. От друга страна в района за 
планиране трябва да продължат усилията за 
изграждане на  канализация във всички 
общински центрове на 100%, както и по-
възможност за създаване на държавно 
предприятие, което да има за цел да проектира и 
планира развитието на водния сектор. 

В Северна България важно значение за 
развитие на водния сектор има и Североизточен 
район за планиране. Той на практика е района с 
най-динамично туристическо развитие на 
к р а й б р е ж и е то .  А к ц е н т и р а н е то  въ р ху 
природните и антропогенните дадености и 
ресурси в крайбрежието създават възможности 
за развитие на целогодишен и разнообразен 
туристически продукт - балнеоложки, културен, 
конгресен, екологичен и селски, но загърбват 
проблемите на останалите области от района за 
планиране. Един от основните проблеми в 
района остава и качественото управление на 
водния сектор. Характерно за водоснабдяването 
на Североизточния район е, че водоизточниците 
са подземни и на голяма дълбочина, което 
обуславя висока енергоемкост и по-висока цена 
на водните услуги. Въпреки тези технологични 
проблеми, районът е с най-висока степен на 
водоснабденост на населението - 99,9%. Важно 
е да се отбележи,  че  област Варна е 
водоснабдено 100% от населението. Предвид 
високата степен на изграденост, през периода 
2007-2018 г. не се забелязва особена промяна в 
степента на водоснабденост на населението, но 
има значителен напредък по отношение режима 
на водоснабдяване. Проведените мерки за 
п од о б р я ва н е  н а  вод о с н а бд я ва н е то  н а 
населените места, които са на сезонен режим и 
за осигуряването на допълнителни количества 
питейна  вода ,  с а  довели  до  с ериозно 
подобряване. През 2007 г.,  отн. дял на 
населението с режим на водоснабдяване в 
района е бил 7,9% при 6,3% средна стойност за 
страната, а през 2018 г. този процент е сведен до 
0,9%. Само в област Търговище са останали 
населени места с режим на водоснабдяване, в 
останалите области няма режим. В област 
Шумен вече няма режим на водоснабдяване, 
докато през 2007 г. на режим е било 13,3% от 

н а с е л е н и е т о .  И з г р а д е н о с т т а  н а 
ка н а л и з а ц и о н н ат а  и н ф р а с т р у к т у р а  в 
Североизточния район не се различава особено 
от другите райони. С изцяло или частично 
изградена канализационна мрежа са главно 
градовете, като експлоатационното състояние 
на изградените канализационни системи не е 
добро. Над 20% от изградените мрежи са 
физически и морално амортизирани и се 
нуждаят от реконструкция, а в някои случаи от 
цялостна подмяна, поради невъзможност да се 
провеждат  отпадните  води  на  всички 
потребители. По отношение степента на 
обслуженост, СИ район се нарежда на второ 
място след ЮЗ район, с относителен дял на 
населението -72,1%, по-висок от средния за 
страната - 70,6%. Вътрешнорегионалните 
различия, обаче, са много големи. В област 
Варна почти 85% от населението е обхванато от 
канализация, което е най-високият процент в 
страната след София-град, докато в област 
Търговище едва половината от населението е 
обхванато от канализация, което е една от най-
ниските стойности за страната. По сходен начин 
стои въпросът и с пречистването на отпадъчните 
води. Районът се нарежда на второ място след 
ЮЗ район по отн. дял на населението, 
обслужено с ПСОВ - 63,3%, по-високо от 
средния за страната - 45,2%, но това отново е в 
резултат на големите вътрешнорегионални 
различия. В област Варна са изградени 11 
ПСОВ, обслужващи 19 населени места, с отн. 
дял на обслужваното население 83,4 % - втора 
стойност след София-град, докато в област 
Търговище обслуженото население е едва 12%. 
Област Добрич също има добър показател 
/67,7%/, по-висок от средния за района, като в 
областта са изградени 9 ПСОВ, обслужващи 14 
населени места. За периода 2007-2018 г. темпът 
н а  п од о б р я ва н е  н а  и з г р а д е н о с т т а  н а 
канализационната инфраструктура и ПСОВ в в 
района за планиране постепенно се подобрява. 
Опазването качествата на околната среда 
изисква доизграждане на канализационните 
системи и ПСОВ не само в курортите по 
крайбрежието, но и във вътрешността на 
района, така че да не се допуска заустване на 
непречистени битови и  индустриални 
отпадъчни води, което е основен източник за 
замърсяването  на  водите  в  България . 
Подаваната за водоснабдяване на населените 
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ме ста  вода  непрекъснато намалява .  В 
последните 20 години намалява и делът на 
п о л е з н о  и з п о л з в а н а т а  в о д а  п о р а д и 
амортизацията на водопроводните съоръжения 
и високи загуби на вода. Доставената вода от 
общественото водоснабдяване, за задоволяване 
нуждите на населението в Североизточен район 
през последните години е средно около  89.66 
хил. куб. м, докато доставената в периода 2001- 
2007 г. вода е била 105.38 хил. куб.м. Най-голям 
процент от нея се пада на битовия сектор.  
Средно годишно  доставените количества вода и 
за област Варна и за района като цяло намаляват-
съответно до 68.75 хил. куб. м. вода и 89,66 хил. 
куб. м., като делът на доставената за област 
Варна вода нараства до 76,7% Най-малко 
количество вода продължава да се доставя в 
област Търговище –5% от общо доставената 
вода за района през 2010г., което е обяснимо, 
предвид  различнат а  концент рация  на 
населението. Тревожен е въпросът със загубите 
при транспорта на водата. За периода 2007-2018 
г. във всички райони се наблюдава снижение на 
загубената при транспорта вода, докато 
е д и н с т в е н о  в  С е в е р о и з т оч н и я  р а й о н 
количествата се запазват същите. Като се има 
п р ед в и д  т е н д е н ц и я т а  з а  и ко н ом и ч н о 
потребление и намаляване на общо подаваните 
количества вода в цялата страна и за всеки от 
районите. Единствено в област Варна загубите 
/41,4%/ са по-ниски от средните за района и 
страната, докато в областите Търговище и 
Шумен загубите надхвърлят 80%, които са едни 
от най-високите стойности за страната. В област 
Добрич загубите също са високи /77%/, което 
говори за тревожно влошаване състоянието на 
водопроводната мрежа в района. Състоянието 
на водопроводната мрежа в района е характерно 
за цялата страна, като над половината от 
добитата вода се губи при транспорта. В същото 
време, количеството добита вода е почти двойно 
по-голямо в сравнение с други страни, което 
показва неефективно използване и разхищение 
на ресурсите от питейна вода, дължащо се до 
голяма степен на амортизацията на водо 
преносната мрежа, която на места се нуждае от 
цялостна подмяна. Реализираните до сега 
проекти за развитието на ВиК инфраструктурата 
о сновно са  насочени към подмяна  на 
водопроводните мрежи за намаляване загубите 
на вода, изграждане на нови довеждащи 

водопроводи за малки населени места и 
доизграждане на канализационните мрежи и 
ПСОВ, особено в чувствителните територии. За 
СИР, в регионален и трансграничен контекст 
към опазването на водите и интегрирането им в 
другите сектори имат значение „Стратегически 
план за действие запазване на околната среда и 
възстановяване на Черно море“, където 
екологичната сигурност/риск, опазването на 
водите и достъпа до тях са водещи цели. 

В Югоизточния район за планиране през 
последните пет години е  достигната най-висока 
степен на развитие на водоснабдителната 
мрежа. Той е на едно от първите места в 
страната. Към 2018 г. е постигнато високо ниво 
на задоволяване на нуждите на населението с 
питейна вода е достигнато във всичките области 
в района, като в област Ямбол показателят 
възлиза на 100%. Независимо от това, 
съществуват проблеми с осигуряването на 
непрекъснато водоснабдяване на някои 
населени места. Към 2010 г. населението на 
режим на водоснабдяване в ЮИР е 0,8%, като 
намалението спрямо предходната година 2009 г. 
е с 2,6%, а спрямо 2007 г. – с 15,9%. На областно 
ниво най-проблемна в това отношение е област 
Сливен, където през 2010 г. 4,2% от населението 
е с режим на водоснабдяване. Проблемите с 
водоснабдяването не се дължат на сушата, а на 
проблеми със захранването с питейна вода. В 
някои общини водоснабдителната мрежа е 
силно амортизирана. Между 10 и 15% от 
населените места са на режим заради текущи 
повреди по водопроводната и канализационната 
мрежи. Необходими са мерки за  подобряване на 
водоснабдяването на  населените места, които 
са на сезонен режим и осигуряването на 
допълнителни количества питейна вода, за да 
може да преминат целогодишно на постоянен 
режим на водоснабдяване.

Югоизточен район за планиране също е 
част от българското Черноморие. В него са  
включени областите: Бургас, Сливен, Стара 
Загора и Ямбол с общо 33 общини. На практика 
района за планиране е един от най-податливите 
по отношение на климатичните промени. В 
Югоизточния район за планиране е необходимо 
да се обърне внимание върху очертаващите се 
заплахи за селското и горското стопанство, 
производството на енергия и туристическото 
развитие. Територията крие рискове от 
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засушаване, пожари, бреговата ерозия и 
наводнения. Така е важно в Югоизточния район 
за планиране да се работи за поетапната 
адаптация към климатичните промени. В района 
управлението на водите се осъществява на 
национално и басейново ниво. Районите на 
речните басейни се определят от естественото 
р а з п о л о ж е н и е  н а  в од од е л и т е  м е ж д у 
водосборните области на една или няколко 
основни реки. Територията, контролирана от 
РИОСВ – Бургас обхваща част от Черноморски 
район за управление на водите с център гр. 
Варна  и  Източнобеломорски район за 
управление на водите с център гр. Пловдив. В 
Черноморския басейнов район повърхностните 
в о д о и з т о ч н и ц и  з а  п и т е й н о - б и т о в о 
водоснабдяване са: яз. „Камчия”, яз. „Ясна 
поляна” и яз. „Тича”. Язовир „Камчия” е 
изграден на р. Луда Камчия, яз. „Тича” – на р. 
Голяма Камчия, а яз. „Ясна поляна” – на р. 
Дяволска – това са територии, обявени за 
извличане на повърхностни води за човешка 
консумация. Оценката на качеството на речните 
води в района има 8 участъка с влошен 
екологичен статус. Същевременно водите за 
къпане по Черноморието, изцяло отговарят на 
изискванията за качество. При Черноморските 
крайбрежни води се наблюдава тенденция за 
подобряване на състоянието в посока от север на 
юг. Предполага се, че  това е свързано с 
влиянието на Дунавския речен вток, за което се 
счита, че отслабва в същата посока. 

Към 2018 г. се открояват морски тела с 
влошено  състояние, които не се подчиняват на 
общата тенденция особено във вътрешността на 
Бургаски залив, както и районът пред устието на 
р. Камчия. Състоянието в тези райони се свързва 
преди всичко с въздействие от българския бряг. 
От друга страна като места с по-добро състояние 
се очертават морските тела южно от р. Двойница 
до нос Емине, З.М. „Кокетрайс” и нос „Коракя” - 
устие р. Резовска. Сравнително по-доброто 
състояние на района южно от устието на р. 
Двойница, се обяснява с по-слабото въздействие 
от точкови източници и с изложението на 
водното тяло, което осигурява свободен 
водообмен с открити води. Трябва да се има 
предвид, че качествата на черноморските води 
с а  силно  повлияни  от  т рансгранично 
з а м ъ р с я в а н е .  О т  о с о б е н а  в а ж н о с т  е 
изграждането на СПСОВ в населените места по 

крайбрежието,  което да спо собства за 
ограничаване на замърсяването на реките и 
водите, вливащи се в Черно море. От всички 
канализации зауствани в Черно море са взети 
водни проби през летния активен курортен 
сезон с цел получаване на максимално 
р е а л и с т и ч н а  и н ф о р м а ц и я  з а  в и д а  и 
количеството  замърсяване. Съществува 
проблем о сновно през  летния сезон с  
претоварване на ПСОВ Равда – Сл. бряг (стара и 
нова част), ПСОВ Елените и заустване на 
недостатъчно пречистени води в Черно море. 
Проблем е и това, че доста населени места по 
Черноморското крайбрежие нямат изградени 
ПСОВ и вследствие на това непречистени води 
се отвеждат директно в морето. През последните 
години се построиха няколко нови ПСОВ, но 
има все още нерешени проблеми относно 
техният капацитет и функциониране. Подобен 
проблем с ПОСВ има в териториалният обхват 
на   РИО СВ-Ст ара  Загора ,  където  бе з 
пречистване се заустват канализационните 
системи на гр. Гълъбово и гр. Чирпан, гр. Ямбол, 
гр. Тополовград, гр. Елхово, което от своя страна 
води до увеличаване товара на замърсяване на 
повърхностните водоприемници в поречията на 
реките Тунджа и Марица. Общините от 
Югоизточния район за планиране не упражняват 
ефективен и  постоянен контрол за да могат да 
предприемат мерки за подобряване на ВиК 
системата, както и от кризисни ситуации с 
преливания на язовири, разливания на реки, 
наводнения и др. Като цяло не е провеждана 
последователна и адекватна политика за 
намаляване на неблагоприятните последици от 
наводненията върху човешкото здраве, при това 
липсва оценка на риска от наводнения. Мерките 
в Югоизточния район за планиране като че ли са 
фокусирани върху опити за поддържане на 
добро състояние на околната среда в Черно 
море, отколкото за вътрешността на страната. 
Управлението на  екологичното състояние на 
морските води се ръководи от насоките на 
Рамковата директива за водите и Рамковата 
директива за морската стратегия на ЕС. Правят 
се опити да се разработва политика за опазване и 
възстановяване на морската среда, но има 
определено изоставане свързано с инвестициите 
във водния сектор. Например построяването на 
язовир "Чаталка" край Стара Загора остава 
недостроен. Той  е започнат през 80-те години на 
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ХХ век, построен е на около 70%, спрян е през 
1998 г., а днес е безстопанствен и обект на 
постоянни кражби. Деликатно е положението с 
водоснабдяването на населени места в Бургаска 
област, включително по Южното Черноморие, 
където са проектирани два язовира – единият е 
започнат да се строи и е изоставен, а вторият 
о става  на  ниво проект.  Проблемите  с 
водоснабдяването в Югоизточния район за 
п л а н и р а н е  с е  д ъ л ж а т  н а й - в е ч е  н а 
амортизиранат а  инфраст руктура  и  на 
засушаването вследствие на промените в 
климата, които все по-осезателно се усещат. В 
този смисъл няма напълно защитени райони на 
страната. Затова в следващите години ще стане 
изключително важно да се инвестира в 
ефективност и устойчивост на системите, за да 
се гарантира по-голяма надеждност на 
водоснабдяването. В момента в редица населени 
места в Югоизточния район за планиране са в 
пред критично положение за недостиг на вода 
във водоснабдителните системи, като една от 
причините за това е и нерагламентираното 
използване чрез незаконни сградни отклонения 
и незаплащане на питейна вода, с която се 
поливат градини, а от друга страна  няма и 
нужните нови водохранилища за нейното 
съхранение. В същото време загубите при 
преноса на вода по водопроводната мрежа в 
Югоизточен район през периода 2007-2018 г. 
намаляват незначително – с 3,2%. Анализа 
показва, че по степен на изграденост на 
канализационната мрежа в населените места и 
на селищни пречиствателни станции за 
отпадъчни води ЮИР изостава, а в сравнение с 
водоснабдителните мрежи няма съществен 
напредък .  Канализационнат а  мрежа  в 
Югоизточния район е достигнала средно ниво 
на развитие, в сравнение с други райони в 
страната и не се модернизира повече. Към 
31.12.2018 г. 69,6% от населението е обхванато 
от канализационни услуги, като по този 
показател районът е под средното ниво за 
страната. Във вътрешнорегионалната структура 
се отчитат разлики, като единствено област 
Бургас е над средното ниво за страната. С най-
ниска стойност по този показател е област 
Сливен. Наблюдават се различия в дела на 
населението, обслужвано от канализационна 
мрежа в големите градски центрове и малките 
населени места. Делът на обслужваното 

население от СПСОВ към 31.12.2018 г. в ЮИР е 
45,1%, което е под средната за страната. На 
територията на района има 19 пречиствателни 
станции за отпадни води от общо 79 за страната. 
На областно ниво най-висока е стойността за 
областите Бургас (58,7%) и Сливен (57,3%), 
докато в област Ямбол едва 3,4% от населението 
е обслужено от ПСОВ. Отбелязват се различия в 
степента на пречистване на водата на големите 
градове и по-малките населени места. 
Реха б и л и т а ц и я т а  н а  с ъ щ е с т ву ва щ и т е 
пречиствателни станции за отпадъчни води 
(ПСОВ)  и  евентуа лните  икономии  на 
електроенергия се компенсират от ниската 
степен на покритие с пречиствателни системи и 
нови ПСОВ, въвеждани в експлоатация. Тук 
н я м а  р е а л и з и р а н и  и ко н ом и и ,  а  с а м о 
допълнителни разходи.  В региона, контролиран 
от РИОСВ-Стара Загора функционират Градска 
пречиствателна станция за отпадъчни води - 
Сливен, ГПСОВ - Казанлък и ГПСОВ - Павел 
баня, а на р. Марица ГПСОВ - Нова Загора, 
ГПСОВ - Стара Загора и ГПСОВ - Раднево. Като 
актуален проблем и през 2011 г. може да се 
посочи продължаващото забавяне за изграждане 
на пречиствателни станции и канализационни 
системи за населени места с над 10 000 
еквивалент жители по Програмата за прилагане 
на Директивата за отпадъчните води от 
населените места 91/271/ЕЕС.  В поречието на р. 
Ту н д ж а  бе з  п р еч и с т ва н е  с е  з ау с т ват 
канализационните системи на гр. Гълъбово и гр. 
Чирпан, гр. Ямбол, гр. Тополовград, гр. Елхово, 
което от своя страна води до увеличаване товара 
н а  з а м ъ р с я в а н е  н а  п о в ъ р х н о с т н и т е 
водоприемници в поречията на реките Тунджа и 
Марица. Въвеждането в експлоатация на 
ГПСОВ на град Стара Загора като част от 
комплекса проекти за пречиствателни станции 
по поречието на р. Марица  допринася за 
подобряване екологичното състояние на р. 
Бедечка, както и качеството на водите на р. 
Сазлийка и р. Марица. Непречистените 
отпадъчни води на „Пристанище Бургас” АД - 
терминал „Запад” се заустват в Черно море. 
Дружеството е предприело действия за 
включване на отпадъчните води към градската 
канализационна мрежа за осигуряване на 
п р е ч и с т в а н е т о  и м  в  П С О В  Б у р г а с . 
Непречистените отпадъчни води на гр. Ахтопол  
попадат в Черно море, на 1 км югоизточно от 
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града. Има отредена площадка за изграждане на 
П С О В  г р .  А х т о п о л  –  б и о л о г и ч н а 
пречиствателна станция. След изграждане на 
ПСОВ Ахтопол пречистените води се заустват в 
сухо дере в местност „Аероплана”, южно от 
града.

За югоизточния район за планиране се 
наблюдава тенденцията за изпреварващи 
темпове на инвестиционни намерения за 
застрояването на Черноморското крайбрежие и 
прилежащите към него територии в сравнение с 
планирането и развитието на необходимата ВиК 
инфраструктура. В тази област следва по-бързо 
реализиране на Национална програма за 
п р и о р и т е т н о  и з г р а ж д а н е  н а  г р а д с к и 
пречиствателни станции за отпадъчни води в 
населените места от Черноморските общини, 
тъй като голяма част от тях са без изградени 
ПСОВ или ПСОВ са претоварени през 
туристическия сезон и тези отпадъчни води се 
заустват в Черно море. Работата в насока 
изграждане на ПСОВ е свързано с намаляване на 
емисиите и  количеството на непречистени води, 
зауствани във водни обекти и като следствие от 
това за в бъдещи периоди подобряване 
състоянието на водите във водните обекти.
� Южен централен район обхваща 
териториите на областите Пловдив, Пазарджик, 
Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 
о б щ и н и . Ю ж е н  ц е н т р а л е н  р а й о н  е  
идентифициран като замърсен район по 
отношение на въздуха, водите и почвите, поради 
разположението на голям брой територии с 
натрупани екологични проблеми – Пловдив, 
Кърджали, Димитровград и Асеновград. 
Замърсяването е предимно от серни диоксиди, 
азотни диоксиди и фини прахови частици. 
Въпреки  замърсяваният а  в  района  с а 
установени многобройни съхранени екологично 
чисти територии, предимно в планинските 
части. По данни на НСИ 97.7 % от населението в  
района е свързано в системата на обществено 
водоснабдяване и само 0.1 % от населението е на 
режим на водоснабдяване. ЮЦР се нарежда на 
първо място сред районите в страната по 
намаляване на загубите при преноса на питейна 
вода. По дял на водоснабденото население ЮЦР 
е на последно място от районите за планиране, 
което се дължи на концентрацията на населени 
места без водоснабдяване в областите 
Кърджали и Смолян. При тези области делът на 

водоснабденото население е съответно 85.8% и 
91.3%.  Общините с най-ниски стойности на 
показателя са община Кирково със 78%,  
община Мадан с 66% и община Неделино с 61%. 
Над 30 на сто от населените места в област 
Пловдив ползват питейна вода с отклонение от 
качеството, прието като стандарт за страната, 
или имат режим във водоснабдяването за 
последните три години. Такава тенденция се 
наблюдава в община Асеновград, община 
Брезово, община Кричим и община Първомай. 
През периода 2007 – 2018 г. се  наблюдава 
запазване на тенденцията от последните 20 
години за подобряване на качеството на 
повърхностните води, но въпреки това все още 
има водни тела в риск. Налице е запазване на 
доброто качество на водите по отношение на 
основните показатели – разтворен кислород, 
биохимична потребност от кислород (БПК5), 
химична потребност от кислород (ХПК), азот 
амониев (NH4-N), азот нитратен (NO3-N), 
фосфати (PO4). През периода 2015-2018 г. се 
наблюдава подобрение на качеството на 
повърхностните води за питейно-битово 
водоснабдяване на територията на Пловдивска 
област. От друга страна по експертна оценка от  
Р И О С В - Х а с ко во  вс е  о щ е  д ом и н и р а щ 
замърсител на повърхностните водни обекти в 
Хасковска и Кърджалийска области са 
канализационните системи на населените 
м е с т а .  З а м ъ р с я ва н е то  н а  в од и т е  въ в 
водоприемниците на територията на РИОСВ – 
Смолян се получава най-вече след заустване на 
отпадните води от по-големите населени места и 
общински центрове с изградена над 70% 
канализационна мрежа. Важно е да се отбележи, 
че около 2010 г. относителният дял на 
населението, обслужено от пречиствателни 
станции за отпадни води в ЮЦР е 31.9% - 
показател по-нисък от средния за страната 
47.6% за същият период. Постепенно в периода 
2011-2018 г. са направени усилия да се подобри 
тази ситуация, като районът се нарежда на  
предпоследно място- по пречиствателни 
станции. От вътрешнорегионална гледна точка 
област Пловдив е в най-благоприятни позиции 
що се касае до дела на населението, обслужвано 
от ПСОВ.В област Хасково има само няколко 
изградени ПСОВ като през 2011 г. в областния 
център е пусната в експлоатация една от най-
модерните пречиствателни станции. Важно е да 
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се отбележи, че в Южния централен район за 
планиране в следните общини се изпълняват 
проекти с финансиране по Програмата за 
развитие на селските райони в областта на 
в о д о с н а б д я в а н е т о ,  к а н а л и з а ц и я т а  и 
пречистването на отпадни води: Хисаря, 
Борино, Девин, Марица, Пещера, Карлово, 
Брацигово, Баните, Септември, Калояново, 
Садово, Стрелча, Първомай, Сопот, Златоград, 
Велинград, Джебел, Доспат, Ракитово, Лъки, 
Маджарово, Батак, Кирково, Стамболово, 
Свиленград. Дейностите са в изпълнение на 
С т р а т е г и я т а  з а  р а з в и т и е  н а  В И К 
инфраструктурата за изграждане на нови и 
р е к о н с т р у к ц и я  н а  с ъ щ е с т в у в а щ и 
водоснабдителни мрежи и включват изграждане 
на водоснабдяване в неводоснабдените селища, 
в районите с туристически потенциал, в зоните 
за развитие на бизнес. Други важни цели са 
контрол на водовземането, изграждане и 
реконструкция на ВИК мрежа и ПСОВ, 
изграждане на пречиствателни станции за 
п и т е й н а  в од а ,   и з г р а ж д а н е  н а  н о в и 
водохващания, прилагане на водоспестяващи 
техники и технологии за напояване. През 
последните години се говори и за реализацията 
на мащабен проект „Водопреносна мрежа 
Въча“. Този проект ше има за цел подобряването 
на водоснабдяването на град Пловдив и 
околните общини и осигуряването на питейна 
вода в необходимото количество и с нужното 
качество ще се постигне чрез изграждане на 
магистрални водопроводи от каскада Въча. от 
няколко години в  12 селища се въвежда режим 
на водоподаване през лятото. В община 
Асеновград това са селата Червен, Искра, 
Тополово, Леново, Стоево и Долнослав. В 
община Карлово населените места са Свежен и 
Розино, в района на Раковски - Чехларе и 
Розовец, както и селата Буково и Кръстевич, 
съответно в общините Първомай и Хисар. 
Причина за сухият режим е недостигът на 
питейна вода, която през летния сезон освен за 
консумация, се използва и за поливане на 
насажденията. Като допълнителни причини за 
недостига на вода, ВиК посочи намаления дебит 
на каптажните извори и малките речни 
водохващания, пряко зависещ от климатичните 
условия. От друга страна в Южния район за 
планиране се планира продължаване на 
усилията за изграждане на канализационни 

системи и пречиствателни станции за отпадъчни 
води в населените места с повече от 500 е.ж. 
Дейностите ще включат и изграждане на 
биологично стъпало на пречиствателни станции 
за отпадъчни води за всички агломерации с над 
2000 еквивалентни жители и на стъпало за 
отстраняване на биогенни елементи (азот и 
фосфор), на пречиствателни станции за 
отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж., 
които заустват пречистените отпадъчни води в 
чувствителни зони. Стратегията предвижда и 
изграждане на регионални центрове за 
третиране/компостиране на утайки генерирани 
от ПСОВ. Посочените дейности са свързани с 
изпълнение на националните ангажименти по 
осигуряване на прилагането на европейското 
законодателство в областта на околната среда. За 
съжаление слабият строеж на язовири или 
тяхното недострояване може да доведе до много 
негативни последици за водния сектор в 
България. Има още много незавършени 
съоръжения - Левка, Самуилово, Калинките, 
Татарево, Тихомир, Люляково и др., които обаче 
са по-малки. Надеждата отново е в държавните 
пари и в заемите. Добрата новина е, че след 
около 10 г. закъснение започна да се  изгражда 
язовир "Луда Яна"  край Панагюрище. 
Хидровъзел „Луда Яна" е с обем 20 млн. куб.м. и 
е проектиран за водоснабдяване на община 
Панагюрище и селищата в района. В момента се 
изпълняват всичките шест подобекта на 
строителната площадка. Физическият напредък 
е около 20 %. Крайният срок за изпълнение като 
реалистичност е към края на 2020 г. За него и за 
язовир "Пловдивци" (край Рудозем) са намерени 
средства. Важно е да отбележим, че през 2019 г. 
язовир „Пловдивци“ е почти напълно завършен. 
Язовирът е със завирен обем 2,45 млн. куб.м. и е 
проектиран за водоснабдяване на градовете 
Рудозем и Мадан, като и още над 30 населени 
места в Централните Родопи с приблизително 
40 000 души население. Строителството на 
хидровъзела включва язовирна стена, шахтов 
преливник, съчетан с водовземна кула, основен 
изпускател, пречиствателна станция за питейни 
води и др. Стойността на строителните работи е 
47.4 млн. лв. Язовирът е част от проекта на 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството със Световната банка 
„ П р о е к т  з а  р а з в и т и е  н а  о б щ и н с к ат а 
инфраструктура" на стойност 170 млн. лв.
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Югозападният район за планиране 
обхваща площ от 20 306,41 кв.км. и в него се 
намира столицата на страната. На север района 
граничи с областите Монтана и Враца от 
Северозападен район за планиране и област 
Ловеч от Северен централен район за 
планиране, а на изток с областите Пловдив, 
Пазарджик и Смолян от Южен централен район 
за планиране. На територията на ЮЗР се срещат 
умереноконтинентален (област Перник, област 
Софийска и София област) и преходно-
континентален климат (област Благоевград и 
област Кюстендил), дължащ се на въздушните 
маси, които проникват от юг по долината на река 
Струма. За област Перник, област Софийска и 
област София средната годишна температура е 
около 10,2 °C. Зимите са студени и снеговити. В 
най-студените зимни дни температурите могат 
да паднат до –15 °C или още по-ниско, най-вече 
през Януари. Мъглата е характерно явление в 
началото на зимния сезон. През зимата има 
средно по 60 дни със снежна покривка. Летата са 
топли и слънчеви. През лятото столицата остава 
малко по-хладна в сравнение с останалата част 
от страната, заради по-голямата си надморска 
височина. Въпреки това в най-горещите летни 
дни температурите могат да превишат 35 °C, 
най-често през Юли и Август. Пролетта и есента 
са кратки с променливо и динамично време. 
Средните годишни валежи са около 591 мм, 
достигайки своя максимум в началото на лятото, 
когато не са рядкост гръмотевичните бури. Тези 
три области по класификатор са част от 
земетръсен район, като област Перник пострада 
най-сериозно при последното земетресение 
през май 2012 г. Област Благоевград и област 
Кюстендил са сред областите с най-много 
слънчеви дни в годината. Те са защитени от 
студените северни ветрове поради естествената 
преграда на високите планински масиви. 
Планинският бриз, спускащ се от Рила по 
поречието на Бистрица охлажда въздуха през 
летните горещини. Ветровитостта е умерена – 
1 ,6  метра в  секунда.  Благодарение на 
множеството планински гори около тях и 
липсата на промишлени замърсители, въздухът 
е чист. Средната годишна температура е 
приблизително 12,6°С. Зимата е мека, кратка и 
почти безснежна, средната температура през 
Януари е 0,6°С. Лятото е дълго и сухо, отличава 
се с малко количество валежи. Средната юлска 

температура е 23,4°С а максималната измерена 
температура за област Благоевград е 41,6°С. 
Състоянието на повърхностните води в района е 
незадоволително. Установени са силно 
замърсени речни участъци по водосборите на 
реките Струма и Искър. Югозападният район 
има 8 участъка с влошен екологичен статус.  
През периода 2010-2018 г. стойността на 
п о к а з а т е л я  р а з х о д и  з а  о п а з в а н е  и 
възстановяване на околната среда на човек от 
населението за Югозападен район възлиза на 
214 лв./човек при средно за страната 169 
лв./човек. Също така изградеността на 
водоснабдителните мрежи в ЮЗР (99,1%) 
наближава максималната си величина. Тя е 
постигната  в област София (столица) -  100%. 
Най-ниско е покритието на област Благоевград – 
95,7%. Останалите варират в тесния диапазон 
между 98,3% (Перник) и 99,5% (Кюстендил). 
Средният показател за района е много близък до 
средния за страната, който е 99,2%. Районът 
разполага със значителен воден ресурс, но това 
н е  е  д о с т а т ъ ч н о  з а  б е з п р о б л е м н о 
в о д о с н а б д я в а н е .  Г о л я м а  ч а с т  о т 
водоснабдителните мрежи са амортизирани, а 
загубите при преноса на вода през периода 2010-
2018 г. надвишава 55%, като по този показател не 
се наблюдава напредък. Чести повреди са 
причина за прекъсвания на водоподаването. За 
разрешаването на проблема “сезонен или 
целогодишен режим на водоснабдяване” в 
района е постигнат осезателен напредък. През 
последните години  в област Софийска има 
около 6% обитатели на воден режим. За другите 
области този дискомфорт варира от 0% 
(Благоевград, Кюстендил и София-столица), до 
1,2% в Пернишка област( към края на 2019 г. в 
община Перник се очертава водна криза, която 
може да окаже сериозно влияние върху 
развитието на града). Средно за района делът на 
населението с режим на водоснабдяването е 
около 1% при средно за страната 3%. По дял на 
обслужваното от канализационни мрежи 
население, районът е на първо място сред 
районите от ниво 2 с 88,2% (при средно за 
страната - 74%). Най-висока е степента на 
обслуженост в област София (столица) – 95,6%. 
Въпреки високият относителен дял голяма част 
от  домакинствата в  южните квартали, 
разположени в подножието на планината- 
Бояна,  Драгалевци, Симеоново, Бистрица  не са 
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обслужени от канализационни мрежи. За 
останалите области в района показателят е с по-
ниски стойности от средните за страната, като 
различията варират между 74,9% за област 
Софийска  и  78 ,9% за  област  Перник . 
Наблюдават се големи дипропорции между 
големите градски центрове и малките населени 
места. Липсата на канализационни мрежи в 
някои села, например, е причина за заустване на 
отпадните води директно в реки, дерета и др. 
или отвеждане в септични ями, което създава 
опасности от замърсяване на повърхностните и 
подпочвените води. 83,3% от съществуващата 
канализационна мрежа в района е въведена в 
експлоатация до 1990 г. Делът на обслуженото 
от пречиствателни станции за отпадни води 
население в ЮЗР е 73,7%, значително над 
средното за страната – 55,7 %. Най-висок е 
процентът на населението, обслужвано от 
ПСОВ в област София (столица) – 95,5%, а най-
нисък – в област Благоевград – 26,3%. 
Сравнително ниска е стойността и за област 
Софийска - 28,2%. Отбелязват се различия в 
степента на пречистване на водата на големите 
градове и по-малките населени места. На 
територията на ЮЗР съществуват 37 селищни 
пречиствателни станции за отпадни води. 16 от 
тях отговарят на изискванията на Директива 
91/271/ЕЕС по отношение на пречистването на 
отпадните води от агломерациите. ПСОВ, които 
се изграждат в съответствие с Директива 
91/271/ЕЕС, са в Етрополе, Банско, Ботевград, 
Петрич, Пирдоп, Костинброд, Елин Пелин, 
Ихтиман, Радомир, Сандански. ПСОВ, за които 
има разработени работни проекти и предстои да 
бъдат финансирани и изградени са в Дупница, 
Гоце Делчев, Перник, Своге, Бобов дол, 
Сапарева баня, Годеч, Долна баня, Драгоман, 
Земен, Симитли, Трън, Брезник, Кочериново, 
Р и л а ,  Я к о р уд а ,  Б е л и ц а ,  С т р у м я н и , 
Хаджидимово. През 2003 г. започва строеж на 
ПСОВ в гр. Копривщица, но до настоящия 
момент проектът не е завършен. В тази посока 
по отношение на водния сектор в Югозападния 
район за планиране се забелязва един контраст в 
регионалното развитие. На практика района не е 
хомогенен и регионалното развитие не успява да 
стимулира регионалното икономическо 
развитие. В района има достатъчно голям брой 
малки градове, разположени в периферни 
селски и планински райони, които се нуждаят от 

целенасочени мерки за развитие. Тези градове 
са центрове, предлагащи работни места и 
основни услуги със значение за повече от една 
община. Критерият за избор, който е използван 
за определянето на допълнителните градове 
бенефициенти е подходящо местоположение в 
територията на областите, демографска 
големина, налични функции с надобщинско 
значение в сферата на икономиката, социалната 
сфера, образованието, науката, културата и др. 
Подобно на пътната инфраструктура, ВиК 
сектора е с разкрити потребности, надхвърлящи 
т е к у щ и т е  и  с р е д н о с р о ч н и  р е с у р с н и 
в ъ з м о ж н о с т и .  З а т о в а  е  н е о б х о д и м о 
приоритизиране и концентрация на намесите. 
Като най-мащабен и належащ проблем в 
Югоизточния район за планиране е пълната 
подмяна на амортизирани водопроводни мрежи 
и намаляване на загубите на питейна вода. 
Въпреки високата степен на изграденост на 
водоснабдителните мрежи и значителните 
водни ресурси, в района все още има населени 
места с недостатъчно водоподаване или 
отклонения в качеството на питейната вода. В 
Югозападния район за планиране има дефицит 
на изграждането и планирането на нови 
водохранилища чрез които да се подобри 
водоподаването до населените места. Има 
проекти, които са започнати, но недовършени. 
Например Язовир "Кюстендил" на река е 
п о с т р о е н  н ап ол о в и н а  ( о кол о  5 5 %  от 
съоръжението е изградено), но след това е 
изоставен. Последното "възраждане" на проекта 
- само на приказки е през 2012 г. Оттогава 
периодично някой управляващ обещава да 
продължи изграждането му. Язовир "Луда 
Мара" над Петрич е друга изоставена идея. 
Язовир "Чакалица" край Благоевград също бе 
сред приоритетните проекти на предишното 
ръководство на министерството. Така си и 
остана - приоритет. На практика по отношение 
на язовирите следва да се обърне специално 
внимание и те следва да са абсолютен приоритет 
в съответните областни стратегии и общински 
планове. Също така изграждането на ПСПВ и 
нови  водоизточници  в  териториите  с 
горепосочените проблеми следва да е част от 
мерките за реализация на  специфичната цел. за 
и з г р а ж д а н е т о  и  р е ко н с т р у к ц и я т а  н а 
канализационни мрежи и ПСОВ е вторият 
приоритет на сектора, следван от изграждането 
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на необходимите ПСПВ в Югозападния район за 
планиране.

Заключение 
Проблемите на водния сектор в България 

имат своята традиция и решения, защото те 
винаги са били проблеми с локален и местен 
характер. През последните години регионалната 
икономическа трансформация в страната изведе 
д ъ р ж а в н о т о  у п р а в л е н и е  п р е д  н о в и 
предизвикателства едно от тях е ефективно 
у п р а в л е н и е  н а  в о д н и я  с е к т о р .  Т а з и 
централизация обаче не се отрази ефективно 
върху водния сектор. За съжаление поради 
редица причини провежданата политика в 
областта на водите не е ефективна, най-вече от 
наложения нов модел на държавно управление 
н а  вод н и т е  р е су р с и .  Н а  п ъ р во  м я с то 
използването на водните ресурси за неразчетени 
дейности като мини електрически централи, 
както изоставянето на поддържането на речните 
корита, замърсяването на териториите около 
речните корита, неподдържането на флората и 
фауната на язовири, реки и други водоеми 
създава усещането за упадък във водния сектор 
на страната.  Преобладаващата част от 
предприятията обслужващи водния сектор на 
практика бяха ликвидирани и като цяло сектора 
остана извън активната икономическа дейност. 
Още повече, че има редица проекти, които 
остават нереализирани или е злоупотребено с 
т я х  п о р а д и  л и п с а т а  н а  к а п а ц и т е т  и 
икономически активни лица, които да могат да 
ги реализират. В тази посока важно е да се 
отбележи, че по експертна оценка в страната се 
отделят недостатъчни бюджетни средства за 
изпълнение на договорите за изграждане на ВиК 
инфраструктура, заедно с липсата на нова 
система от показатели и критерии за обективно и 
точно определяне на приоритетността им за 
включване в списъците за финансиране, са 
о к а з а л и  н е бл а г о п р и я т н о  в л и я н и е  з а 
икономично, ефективно и ефикасно изпълнение 
на  договорите  за  изграждане  на  ВиК 
инфраструктурни обекти. От сегашните 66 ВиК 
дружества в България трябва да останат 28, 
пише още в стратегията. Правилото е, че не 
трябва да има фирми с под 250 000 абонати, тъй 
като, ако паднат под този брой клиенти, ще бъдат 
неефективни. Окрупняването в сектора започна, 
но то е грешно замислено и срещна тихия отпор 
на засегнатите - общините и самите ВиК 

дружества. Това окрупняване има своите 
дефицити, защото то е конюнктурно, а не базата 
на един цялостен геоикономически анализ с 
вземане под влияние на пространствените и 
териториални закономерности. Сектора де 
факто е пълен застои породен от липсата на 
адекватни  реформи във ВиК дружествата, което 
доведе до превръщането на първите три години 
от сегашния програмен период на нулеви по 
оперативната програма  "Околна среда". Реално 
реформата трябва да започне с паспортизиране 
на ВиК дружествата в порядък, в който да може 
да се показва тяхната роля в нивото на 
благоустройство на дадена територия и 
административно-териториална единица. На 
следващо място необходимо е да се набележат 
мерки за свързаност между съседните ВиК 
м р е ж и  и  д р у ж е с т в а  п о  о т н о ш е н и е 
водопреносната мрежа и развитието на 
професионалния състав на работещите в 
сектора. На следващо място е нужно да се 
направи анализ в средносрочен период какви 
мерки трябва да се вземат за подобряване на 
водоснабдяването и търсенето на нови 
източници на водоползване. Не последно място 
и залагане на дългосрочни програми за 
изграждане на  нови водохранилища и 
водопроводи в отделните общини и области. 
Това е особено важно, защото през последните 
години и българските язовири станаха част от 
проблема. От една страна липсата на достатъчно 
язовири за питейна вода е едната страна на 
проблема, но от друга и състоянието на повечето 
язовири не са в добро техническо състояние. В 
резултат на което в периода 2007-2018 г. близо 
230 градове и села са страдали от воден режим 
поради лошо обслужване на ВиК системата. 
Започнати водни проекти за канализация, 
тръбопроводи и водни станции са спирани 
необосновано, въпреки че министерството е 
имало пари за тях. Строители дори водели дела 
срещу ведомството. Отколешен проблем е 
изтичането на средно около 60% от водата по 
старите тръби, честите аварии - средно по една 
на всеки километър тръби - са другата страна.  
Ако България подобрява водоснабдяването и 
канализацията си с досегашните темпове, ще са 
необходими 35 години, за да имат българите 
качествена услуга. До този извод стигна 
Световната банка при писането на водната 
стратегия на страната. През последните години 
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във ВиК сектора у нас са наливани по 167 млн. 
лв. годишно. Според анализ на Световната банка 
за пълно решаване на всички проблеми във ВиК 
сектора на България ще са нужни поне 11 
милиарда. След настоящия програмен период 
средствата  за  ВиК инфраструктура от 
европейските фондове ще бъдат силно 
ограничени. Ще се премине от грантово 
финансиране, което в момента е основният 
източник на финансов ресурс за ВиК отрасъла, 
към отпускане на нисколихвени кредити, към 
предоставяне на банкови гаранции. Все по-
често ще говорим за „рециклирани“ пари. 
Трябва да се настроим към тези процеси, които 
текат на глобално ниво. При условие, че не 
решаваме проблемите в отрасъла, те ще се 
увеличават и в един момент проблемите на 
водният сектор ще се отразят негативно върху 
регионалното  развитие  на  ст ранат а  и 
отрасловата структура на националната 
икономика.  Изхода,  както посочих е в 
сериозното отношение на  държавното 
управление към националната територия, което 
означава да се очертае план за действие, който да 
включва серия от мерки, които постоянно да 
подобряват състоянието на водния сектор в 
България, а не само да имитират дейност и 
медийни изяви на държавните ръководители. 
Все още има време за преодоляване на 
негативните тенденции в развитието на водния 
сектор в България. Реформите и инвестициите 
във водния сектор трябва да започнат, колкото и 
трудни да изглеждат те. 
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Въведение

Интензифицирането на иновационната 
дейност на предприятията е от съществено 
значение за нарастване на ефективността, 
конкурентоспособността, и експортния им 
потенциал. Постигането на определен напредък 
в сферата на микроикономическо равнище от 
своя страна допринася за положителни 
тенденции в релевантните показатели на 
макроикономическо ниво и благоприятства 
икономическия растеж. В Европейския съюз се 
регистрира напредък в областта, тъй като е 
налице увеличение на относителния дял на 
иновационните предприятия (предприятия, 
които или са въвели иновация, или извършват 
н я к а к ъ в  в и д  и н о в а ц и о н н а  д е й н о с т 
( в к л ю ч и т е л н о  п р е д п р и я т и я  с 
изоставени/спрени или текущи иновационни 
дейности)) в общия брой предприятия през 2016 
в сравнение както с 2014 година, така и с 2012 
година средно за ЕС-28. Тази тенденция се 
разкрива при анализа на данните от проведените 
Иновационни проучвания на Общността 
(Community innovation survey 2012, 2014, 2016) в 
държавите-членки на Европейския съюз.

Иновационната активност на фирмите 
може да бъде ориентирана към различни 
направления – внедряване на продуктови, 
процесни, организационни или маркетингови 
иновации. При това отделните видове иновации 

предоставят различни възможности на 
организациите за развитие. Процесните и 
продуктовите (стока и услуга) иновации следва 
да се интерпретират като ориентирани навън по 
отношение на фирмата, тъй като са свързани с 
производствения процес и се реализират на 
пазара чрез клиентите. Организационните и 
маркетинговите са по-скоро вътрешни за 
фирмата иновации, тъй като те рационализират 
процесите и подпомагат реализацията на 
продукцията. Предвид посоченото следва да се 
отбележи, че е необходимо да бъдат развивани 
всички аспекти на иновационната дейност на 
фирмите, тъй като те се допълват и усилват 
ефекта си, когато са приложени едновременно.

Разграничаването на иновациите като 
продуктови, процесни, организационни и 
маркетингови е широко разпространено сред 
изследователите в областта. Тази класификация 
е въведена в третото издание на Наръчника от 

1Осло , който е международно признат стандарт 
за методологията за събиране на статистика в 
областта на иновациите.

Под продуктова иновация се разбира 
въвеждането на стока или услуга, която е нова 
или значително подобрена по отношение на 
нейните характеристики или предназначение. 
Това включва значителни подобрения в 
техническите спецификации, компонентите и 
материалите, вградения софтуер, удобството за 
използване от потребителите или други 
функционални характеристики. Продуктовите 
иновации могат да използват нови знания или 
технологии, или могат да се основават на нови 
употреби или комбинации от съществуващи 
знания или технологии. Продуктовите иновации 
включват както въвеждането на нови стоки и 
услуги, така и значителни подобрения във 
функционалните  или потребителските 
характеристики на съществуващите такива.

Процесната иновация от своя страна е 
прилагането на нов или значително подобрен 
метод на производство или доставка. Това 
включва значителни промени в техниките, 
оборудването и/или софтуера. Процесните 
иновации могат да бъдат предназначени за 

Ðàçïðîñòðàíåíèå íà 
ðàçëè÷íèòå âèäîâå 
èíîâàöèè ñðåä 
ïðåäïðèÿòèÿòà â 
äúðæàâèòå-÷ëåíêè 
íà Eâðîïåéñêèÿ ñúþç
Êðèñòèíà Ñòåôàíîâà*

*  Гл. ас. д-р Кристина Стефанова  
    Катедра „Икономикс”, Университет за национално и световно 
стопанство

1  OECD, 2005. The Measurement of Scientific and 
Technological Activities. Oslo Manual. Guidelines for 
Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. 
OECD, Eurostat. Paris.
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намаляване на разходите за производство или 
доставка на единица продукция, за повишаване 
на качеството или за производство или доставка 
на нови или значително подобрени продукти.

Организационната иновация според 
Наръчника от Осло най-общо може да се 
д е ф и н и р а  к ат о  в н е д р я в а н е т о  н а  н о в 
организационен метод във фирмените бизнес 
практики, организация на работното място или 
външни отношения.  Организационните 
иновации могат да бъдат предназначени да 
подобрят представянето на фирмата чрез 
намаляване на административните или 
транзакционните разходи, подобряване на 
удовлетворението на работното място (и по този 
начин  производително стт а  на  т руда) , 
получаване на достъп до нетъргуеми активи или 
намаляване на разходите за консумативи. 
О т л и ч и т е л н и т е  х а р а к т е р и с т и к и  н а 
организационната иновация в сравнение с други 
организационни промени във фирмата е 
прилагането на организационен метод (в бизнес 
практики, организация на работното място или 
външните отношения), което не е използвано 
п р е д и  в ъ в  ф и р м а т а  и  е  р е з ул т а т  н а 
с т р а т е г и ч е с к и т е  р е ш е н и я ,  в з е т и  о т 
р ъ к о в о д с т в о т о .  П о р а д и  о п и с а н и т е 
характеристики може да се посочи, че 
въвеждането на подобен вид иновации е важно 
за организациите, тъй като води до нарастване 
на тяхната ефективност.

Ч е т в ъ р т и я т  т и п  и н о в а ц и я  е 
маркетинговата иновация. Тя се свързва с 
прилагането на нов маркетингов метод, 
включващ значителни промени в дизайна или 
опаковката на продукта,  продуктовото 
позициониране, промоцията на продукта или 
ценообразуването. Маркетинговите иновации 
са насочени към по-добро задоволяване на 
нуждите на клиентите, отваряне на нови пазари 
или ново позициониране на даден продукт на 
пазара, с цел увеличаване на продажбите на 
ф и р м а т а .  О т л и ч и т е л н а т а  ч е р т а  н а 
маркетинговата иновация в сравнение с други 
промени в маркетинговите инструменти на 
дадена фирма е прилагането на маркетингов 
метод, който не е използван преди това от 
фирмата. Предвид посочените характеристики 
въвеждането на подобен вид иновации 
подобрява реализацията на продукцията на 
фирмата.

Целта на настоящата статия е да изведе 
основните тенденции при разпространението на 
продуктовите, процесните, организационните и 
маркетинговите иновации сред предприятията в 
държавите-членки на Европейския съюз. Във 
връзка с това статията е организирана по 
следния начин. В следващата част се излага 
възприетата методология и обхвата на анализа. 
Третата част представя емпиричния анализ и 
изведените на негова база основни тенденции на 
разпространение на различните видове 
иновации сред предприятията в страните от ЕС. 
В заключението са посочени основните изводи 
от осъществения анализ. 

Методология и обхват на анализа

Анализът на измененията и тенденциите в 
разпространението на различните видове 
иновации сред предприятията в държавите-
членки на Европейския съюз,се извършва чрез 
прилагането на емпиричен дескриптивен 
анализи сравнителен анализ на базата на 
съвкупност от показатели, отнасящи се до 
иновациите, в т.ч. статистически данни и 
пресметнати от автора производни показатели. 
Вниманието e насочено към разкриване на 
мащаба на различията между страните от 
Европейския съюз в сферата, а също и 
идентифицирането на някои общи за тях 
тенденции. Същевременно е потърсен отговор 
на въпроса дали съществува ясно разграничение 
между държавите-членки от Централна и 
Източна Европа и останалите страни в Съюза по 
линия на изследваните показатели, описващи 
разпространението на различните видове 
иновации.

Анализът разглежда първоначално 
спецификите в относителните дялове на 
предприятията, които са въвели различните 
видове иновации – продуктови, процесни, 
организационни и маркетингови иновации 
(независимо от всеки друг вид иновации). Това 
предоставя информация кои видове иновации са 
развивани и прилагани в по-голяма степен в 
предприятията в  държавите-членки на 
Европейския съюз. На следващо място се 
анализират показатели, даващи представа за 
разпространението в предприятията на 
различните направления на основите четири 
вида иновации.
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За открояване на различията по всеки 
показател между държавите, които са включени 
в изследването, са изчислени и коефициенти на 
вариация по следната стандартна формула:

 
Vσ% = (σ/X).100, 
където: 
V σ% – коефициент на вариация, 
σ – стандартното отклонение, 
Х – средната стойност на съответния 

показател.

Коефициентът на вариация измерва 
разсейването между дадена група обекти, обект 
на анализ. Освен различията между държавите-
членки по всеки изследван показател, 
коефициентът на вариация се използва и за 
проследяване във всяка една страна на степента 
на балансираност на модела на разпространение 
на различните видове иновации.  

Промените и динамиката на показателите 
се представя в табличен вид. Използват се 
наличните в Евростат данни от последното 
Иновационно проучвания на Общността 
(Community innovation survey) през2016 година. 
Използваните показатели в статията се отнасят 
до предприятията, осъществяващи своята 
дейност в кодове B, C, D, E, G46, H, J, K, M71, 
M72 и M73 от NACE Rev. 2.

Емпиричен анализ

Сравнението между относителните 
дялове на предприятията, въвели продуктови, 
процесни, маркетингови и организационни 
иновации, средно в ЕС-28 показва, че през 2016 
год и н а  ч е т и р и т е  в и д а  и н ов а ц и и  с а 
разпространени сред фирмите сравнително 
балансирано (Таблица 1). За това свидетелства 
ниската стойност на коефициента на вариация 
(5,27 %) между относителните дялове на 
предприятията, внедрили различните видове 
и н о в а ц и и .  С р а в н и т е л н о  с х о д н о 
разпространение на четирите направления на 
иновациите е характерно за повечето държави-
членки. При това данните в последната колона 
на Таблица 1 показват, че в 22 от страните в 
Съюза коефициентът на вариация, измерващ 
различията по линия на разпространението на 
четирите вида иновации, е под 20 %. Най-
балансирана структура е характерна за 

Словакия, следвана от България, Словения, 
Австрия, Италия, където коефициентите на 
вариация са под 10 %. При тези държави, обаче, е 
характерен превес на различни видове 
иновации. Страните, характеризиращи се с най-
небалансирана структура на разпространение 
на иновациите сред предприятията са Естония, 
Обединеното Кралство, Испания, Люксембург и 
Румъния. При това във всички тези държави (с 
изключение на Естония) се наблюдава най-
гол я м  д я л  н а  п р ед п р и я т и я т а ,  въ в е л и 
организационни иновации (независимо от всеки 
друг вид иновации).

Средно за ЕС-28 е характерен най-голям 
дял в общия брой предприятия в икономиката на 
предприятията, въвели организационни 
и н о в а ц и и ,  с л е д в а н и  о т  п р о ц е с н и т е , 
продуктовите и маркетинговите иновации. 
Важно е да се посочи, обаче, че тази структура 
не е валидна за отделните държави-членки. В 
по-голямата част от тях делът на предприятията, 
въвели организационни иновации, не е по-голям 
от този на предприятията, въвели друг вид 
иновации. В повечето страни не се потвърждава 
и тенденцията, характерно средно за ЕС-28, че 
делът на предприятията, въвели маркетингови 
иновации (независимо от всеки друг вид 
иновации),  е  най-малък в сравнение с 
останалите видове иновации. При това се 
наблюдава средно по сила разсейване между 
държавите-членки на Европейския съюз по 
линия  на  дяловете  на  предприятията , 
в ъ в е ж д а щ и  п р о д у к т о в и ,  п р о ц е с н и , 
организационни и маркетингови иновации, тъй 
като изчислените коефициенти на вариация са 
над 30 % (Таблица 1). Във връзка с всичко 
посочено може да се направи извода, че сред 
държавите от ЕС не е възможно да се 
и д е н т и ф и ц и р а  е д и н е н  м о д е л  н а 
разпространение на четирите вида иновации 
сред предприятията, нито разграничение в 
това направление между страните от ЦИЕ и 
останалите държави-членки. 
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Таблица 1: Относителни дялове на предприятията, въвели продуктови, процесни, 
организационни и маркетингови иновации (независимо от всеки друг вид иновации) в общия 

брой предприятия в страната, през 2016 година 

Държава  

Продуктови 
иновации 

(%) 

Процесни 
иновации 

(%) 
Организационни 

иновации (%) 
Маркетингови 
иновации (%) 

Коефициент 
на 

вариация 
(%) 

Белгия  35,4 36,8 37,6 27,8 13,06 

България  12,8 11,9 12,9 12,0 4,22 

Чехия 25,7 27,7 17,6 26,3 18,75 

Дания 24,9 23,0 30,4 29,7 13,40 

Германия  31,9 27,4 35,6 31,7 10,59 

Естония  20,5 34,3 16,7 13,7 42,73 

Ирландия  29,1 30,5 40,6 34,7 15,31 

Гърция  30,7 39,3 32,3 38,3 12,19 

Испания  11,3 14,8 23,6 15,6 31,83 

Франция  27,9 30,5 39,2 28,5 16,61 

Хърватия  20,5 27,0 27,0 28,4 13,78 

Италия  31,4 31,4 29,4 25,9 8,79 

Кипър 19,4 26,3 21,3 19,8 14,63 

Латвия  13,4 15,1 17,5 13,8 12,36 

Литва 26,4 33,5 23,8 25,7 15,52 

Люксембург  31,0 24,6 46,2 30,8 27,73 

Унгария  14,3 10,6 12,9 12,9 12,09 

Малта  16,5 19,0 20,9 17,7 10,17 

Нидерландия  35,9 31,8 24,5 19,3 26,58 

Австрия  34,4 36,0 41,1 35,1 8,29 

Полша  10,0 13,1 8,6 8,3 21,95 

Португалия  40,0 46,8 32,2 37,3 15,56 

Румъния  3,3 3,5 5,8 5,1 27,58 

Словения  20,4 18,9 20,3 21,2 4,73 

Словакия  14,0 14,2 14,6 15,0 3,07 

Финландия  42,7 41,0 38,0 32,1 12,11 

Швеция  29,5 23,5 22,3 29,2 14,38 
Обединено 
кралство  30,4 20,8 37,1 14,9 38,28 
Средно за 
ЕС-28 24 25 26 23 5,27 
Коефициент 
на вариация  
в ЕС-28(%) 

31,8 34,0 31,8 32,1 

 

 
 Източник на информация: Евростат (Community innovation survey 2016)
и изчисления на автора
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На фона на описаните различия между 
държавите-членки на Европейския съюз по 
линия на структурата на предприятията според 
въведените четири вида иновации могат да се 
наблюдават и някои общи тенденции. В по-
голямата част от разгледаните страни делът на 
предприятията, въвели процесни иновации, 
е по-голям от този на фирмите, въвелите 
продуктовите иновации .  Само в 11 от 
държавите-членки (България, Дания, Германия, 
Люксембург, Унгария, Нидерландия, Словения, 
Финландия, Швеция, Обединеното Кралство) е 
налице противоположна тенденция.

Основни видове иновации се прилагат на 
п р а к т и к а  в  р а з л и ч н и  н а п р а в л е н и я . 
Продуктовите иновации могат да включват 
въвеждане на стока или въвеждане на услуга. 
Във връзка с това от Таблица 2 могат да се 
п р о с л е д я т  о т н о с и т е л н и т е  д я л о в е  н а 
предприятията, въвели стока и на тези, въвели 
услуга, в общия брой предприятия, въвели 
продуктови иновации през 2016 година. 

Таблица 2: Относителен дял на предприятията, въвели стока и относителен дял на 
2предприятията, въвели услуга, в общия брой предприятия, въвели продуктови иновации  

през 2016 година

2   Дяловете в таблицата не се допълват до 100, тъй като някои предприятия са въвели повече от едно от направленията на 
продуктовите иновации.
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3    По този показател в Евростат липсват данни за Обединеното Кралство. Поради тази причина е представена 
осреднена стойност на всички държави-членки към 2016 година без Обединеното кралство.

Източник на информация: Евростат (Community innovation survey 2016)
и изчисления на автора

3

Средно за Европейския съюз е характерно 
наличие на по-голям дял на предприятията, 
въвели иновативна стока в сравнение с дела 
на предприятията, въвели иновативна 
услуга. Такава е тенденция и в почти всички 
държави-членки, което предполага наличието 
на сходен модел в страните от Европейския съюз 
в разглежданата област. За това свидетелстват и 
ниските стойности на коефициентите на 
вариация, показващи малки различията между 
държавите-членки по отношение на дяловете на 
предприятията, въвеждащи иновативни стоки 
(9,1 %) и въвеждащи иновативни услуги 
(16,7%).

Изключение от описаната обща тенденция 
п р а в я т  К и п ъ р ,  Л ю к с е м бу р г,  М а л т а , 
Нидерландия и Финландия. По отношение на 
Кипър, Малта и Люксембург може да се посочи, 
че в тези страни делът на индустрията в 
брутната добавена стойност е най-малък в 
сравнение с останалите държави-членки. В 
Люксембург са развити в голяма степен 
финансовите услуги, а Малта и Кипър развиват 
туристически услуги. Поради това и иновациите 
са насочени в по-голяма степен към услуги, 
отколкото към стоки. 

Представените данни на Таблица 2 сочат 
също, че в някои от държавите-членки 
съществуват значителни различия между дела 
на предприятията, въвели стоки и дела на 
фирмите, въвели услуги в общия брой на 
предприятията,  въвеждащи продуктови 
иновации. Това е характерно в най-голяма 
степен за Полша, Словения, Испания, Румъния, 
Дания и Белгия. Във всички тези страни се 
наблюдава характерната за средно в ЕС 

тенденция за по-голям дял на предприятията, 
въвели иновативни стоки. Най-балансирано 
съотношение между предприятията, въвеждащи 
иновативни стоки, и тези, внедрили иновативни 
услуги, е характерно за Финландия, Кипър, 
Гърция, Хърватия и Малта. 

Продуктовите иновации могат са насочени 
в три направления, характеризиращи се с 
различни нива на новост и иновативност: 1/ 
нови или значително подобрени продукти, които 
са нови само за фирмата; 2/ нови или значително 
подобрени продукти, които са нови за пазара и 
3 / н е п р о м е н е н и  и л и  н е з н а ч и т е л н о 
модифицирани продукти (на продуктовите 
иноватори). На Таблица 3 са представени 
относителните дялове на оборота от посочените 
три направления в общия оборот от продуктови 
иновации на предприятията (въвели продуктови 
иновации) през 2016 г.
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Таблица 3: Относителни дялове на оборота от различните направления на продуктови 
иновации в общия оборот от продуктови иновации на предприятията, въвели 

продуктови иновации (%) през 2016

4    По този показател в Евростат липсват данни за Дания. Поради тази причина е представена осреднена стойност на 
всички държави-членки към 2016 година без Дания.

Източник на информация :Евростат (Community innovation survey 2016) и изчисления на автора
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Анализът на данните позволява да се 
направи констатацията, че оборотът от 
реализацията на пазара на продуктите от 
т ретото  направление  е  най-голям в 
държавите-членки на ЕС. Това е свързано с по-
ниските разходи и по-лесния процес на 
разработването и реализацията им, но тук може 
да се постави въпроса за широтата на 
разбирането за иновация и начина на прилагане 
н а  к р и т е р и я  з а  н о в о с т.  П о  л и н и я  н а 
относителния дял на оборота на незначително 
модифицираните продукти може да се посочи 
също, че и разсейването между страните, 
измерено чрез коефициента на вариация, е 
много ниско (16 %), което сочи, че по този 
показател не съществуват значителни различия 
между държавите-членки. В останалите две 
направления  с е  наблюдава  по-голямо 
разсейване между страните и значително по-
нисък дял в общия оборот от продуктовите 
иновации на предприятията. В по-голямата част 
от държавите делът в оборота на приходите от 
нови или значително подобрени продукти, които 
са нови само за фирмата, е по-голям. 

Вторият вид иновации, обект на анализ, са 
процесните иновации. Те могат да се разгледат 
в три направления: 1/ нови или подобрени 
методи за производство на стоки или услуги; 2/ 
подкрепящи дейности за процеси; 3/ нови или 
подобрени методи на логистика, доставка или 
дистрибуция.  Относителните дялове на 
предприятията, въвели трите направления 
процесни иновации в общия брой предприятия, 
въвели процесни иновации са представени на 
Таблица 4. Анализът на данните позволява да се 
изведат някои общи тенденции за страните от 
ЕС в посочената област. Средно в ЕС, а и в 
почти всички държави-членки с изключение на 
Кипър и Литва, делът на предприятията, 
които са въвели нови или подобрени методи 
на логистика, доставка или дистрибуция в 
общия брой предприятия, въвели процесна 
иновация, е най-малък, което определя това 
направление като най-неприоритетно за 
предприятията в ЕС за развитие на иновационна 
дейност, свързана с процесни иновации. При 
това различията между страните от ЕС по този 
показател са най-големи в сравнение с 
останалите две направления, което е видно от 
изчислените коефициенти на вариация (Таблица 
4).

Относителните дялове на предприятията, 
въвели останалите два вида процесни 
иновации средно в ЕС са почти равни, като и 
разсейването между държавите в тези две 
н а п р а в л е н и я  е  с р а в н и т е л н о  н и с к о 
(коефициентите на вариация са под 30 %). 
Подобна тенденция се наблюдава в повечето 
д ъ р ж а в и - ч л е н к и .  П р и  с р а в н е н и е  н а 
относителните дялове на предприятията, въвели 
тези два вида процесни иновации се наблюдава 
едно ясно разграничение между държавите-
членки от Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ) и останалите страни от ЕС (с 
изключение на Германия, Испания и Франция). 
По-конкретно, във всички страни от ЦИЕ, които 
са членове на Европейския съюз (с изключение 
на Хърватия), делът на предприятията, въвели 
нови или подобрени методи за производство на 
с т о к и  и л и  у с л у г и  в  о б щ и я  б р о й  н а 
предприятията, въвели процесна иновация, е по-
голям от делът на предприятията, въвели 

5подкрепящи дейности за процеси.  В останалите 
страни от Европейския съюз  е налице 
противоположна тенденция. 

5  Към тази група държави се включват и Германия, 
Испания и Франция.
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Таблица 4:Относителни дялове на предприятия, въвели нови или подобрени методи за 
производство на стоки или услуги; подкрепящи дейности за процеси; нови или подобрени 

методи на логистика, доставка или дистрибуция, в общия брой предприятия, въвели процесни 
6

иновации  през 2016 година

6    Дяловете в таблицата не се допълват до 100, тъй като някои предприятия са въвели повече от едно от направленията на процесните 
иновации.
7         По този показател в Евростат липсват данни за Обединеното Кралство. Поради тази причина е представена осреднена стойност на 
всички държави-членки към 2016 година без Обединеното кралство.

7
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В последната колона на Таблица 4 са 
представени изчислените коефициенти на 
вариация, измерващи разликите между дяловете 
на  предприятията ,  въвели различните 
направления на процесните иновации в общия 
брой предприятия (въвели процесни иновации) 
във всяка една държава-членка. Данните сочат, 
че средно за ЕС структурата на разпространение 
на процесните иновации е по-небалансирана с 
сравнение с тази при продуктовите иновации. 
Най-големи различия се наблюдават в Естония, 
Испания, Дания, България и Унгария, като 
изчислените коефициенти на вариация при тях 
са над 40 %.

Както вече беше по сочено,  о свен 
основните направления на иновационните 
процеси във фирмите, а именно развитие на 
п р од у к т о в и  и  п р о ц е с н и  и н о в а ц и и ,  в 
предприятията се развиват и организационни 
иновации и маркетингови иновации. 

Организационните иновации могат да 
се осъществят в три направления: 1/ нови бизнес 
практики за организационни процедури; 2/ нови 
методи за организиране на външните отношения 
и 3/ нови методи за организиране на работни 
отговорности и вземане на решения.

Средно за ЕС и за всички държави-членки 
е характерна обща тенденция занай-нисък дял 
на предприятията, въвели нови методи за 
организиране на външните отношения в 
о б щ и я  б р о й  п р е д п р и я т и я ,  в ъ в е л и 
организационни иновации, в сравнени с 
останалите две направления. Също така, в по-
голямата част от страните повече предприятия 
са въвели нови методи за организиране на 
работни отговорности и вземане на решения, 
о т ко л ко т о  н о в и  б и з н е с  п р а к т и к и  з а 
организационни процедури.

Данните, представени на Таблица 5, 
свидетелстват за малко по сила разсейване 
между страните от ЕС по отношение на 
дяловете на предприятията, въвели трите вида 
иновации в общия брой предприятия, внедрили 
процесни иновации, тъй като коефициентите на 
вариация са под 30 %. 

По следнат а  колона  на  Таблица  5 
предоставя информация за различията между 
дяловете на предприятията, въвели различните 
три типа организационни иновации, във всяка 
държава-членка и средно в ЕС посредством 
стойностите на пресметнатите коефициенти на 

вариация. Данните показват, че средно в 
р а з г л е д а н и т е  с т р а н и  о т  Е С  п р и 
организационните иновации се наблюдава по-
н е б а л а н с и р а н а  с т р у к т у р а  н а 
разпространение в предприятията на 
различните направления в сравнение с 
продуктовите и процесните иновации. Също 
така, по-голямата част от държавите-членки 
показват разсейване над 30 %, като най-високи 
стойности на коефициента на вариация се 
наблюдават в Белгия (55,1%), Испания (47,2 %), 
Хърватия (44,5 %), Румъния (41,8 %) и Италия 
(41,4 %).  
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Таблица 5:Относителни дялове на предприятията, въвели нови бизнес практики за 
организационни процедури; нови методи за организиране на външните отношения или нови 

методи за организиране на работни отговорности и вземане на решения, в общия брой 
8

предприятия, въвели организационни иновации  през 2016 година

8    Дяловете в таблицата на отделните направления не се допълват до 100, тъй като някои предприятия са въвели повече 
от едно от направленията на организационните иновации.
9    По този показател в Евростат липсват данни за Обединеното Кралство. Поради тази причина е представена осреднена 
стойност на всички държави-членки към 2016 година без Обединеното кралство.

9
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Последният вид иновации, обект на анализ в настоящата статия, са маркетинговите 
иновации. Те са разпространени и се прилагат в предприятията, тъй като влияят положително 
върху реализацията на продуктите на фирмите на пазара. Този вид иновации могат да се осъществят 
в четири направления: 1/ значителни промени в естетическия дизайн или опаковката; 2/ нови медии 
или техники за промоция на продукти; 3/ нови методи за продуктово позициониране; 4/нови методи 
за ценообразуване на стоки или услуги.

Таблица 6:Относителни дялове на предприятията, въвели значителни промени в 
естетическия дизайн или опаковката; нови медии или техники за промоция на продукти; нови 
методи за продуктово позициониране; нови методи за ценообразуване на стоки или услуги, в 

10
общия брой предприятия, въвели маркетингови иновации  през 2016 година

10    Дяловете в таблицата не се допълват до 100, тъй като някои предприятия са въвели повече от едно от направленията 
на маркетинговите иновации. 
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Източник на информация: Евростат (Community innovation survey 2016) и изчисления на автора

11

11    По този показател в Евростат липсват данни за Обединеното Кралство. Поради тази причина е представена 
осреднена стойност на всички държави-членки към 2016 година без Обединеното кралство.

Представените данни на Таблица 6 сочат, 
че най-голям брой предприятия от всички 
предприятия, внедрили маркетингови 
иновации, са направили нововъведения в 
сферата на промоцията на продуктите. Това е 
валидно средно за ЕС и за всички държави-
членки с изключение на Германия. 

Коефициентите на вариация между 
държавите-членки по линия и на четирите дяла 
на предприятията, въвеждащи различните 
направления на маркетингови иновации, 
представени на Таблица 6, са сравнително ниски 
(под 30 %), което означава, че разсейването 
между страните от ЕС е слабо в тази област. 
Най-голямо разсейване между стойностите за 
отделните страни се наблюдава по отношение на 
относителния дял на предприятията, които са 
в ъ в е л и  н о в и  м е т о д и  з а  п р о д у к т о в о 
позициониране (24,4 %).  

Като цяло дяловете на предприятията, 
въвели четирите вида маркетингови 
иновации, са сравнително сходни в страните 
от ЕС .  Само в  седем държави-членки 
коефициентът на вариация, измерващ разликите 
между дяловете на предприятията, въвели 
различен тип маркетингова иновация, е над 30 % 
(Нидерландия, Белгия, Чехия, Финландия, 
Гърция, Австрия и Малта). Средно за Съюза 
стойността на този показател е 22,9 %, като в 
сравнение с останалите три вида иновации, е по-
голяма единствено от аналогичния показател 
при продуктовите иновации. 

Заключение

Посредством осъществения анализ се 
достигна до извода, че четирите вида иновации 
са разпространени сравнително балансирано 
сред предприятията в страните от Европейския 
съюз.  Това  може да  се  определи като 
положителна тенденция, тъй като е важно 
иновационната дейност на фирмите да се 
р а з в и в а  е д н о в р е м е н н о  в  р а з л и ч н и т е 
направления. Продуктовите, процесните, 
организационните и маркетинговите иновации 
следва да се разглеждат в по-голяма степен като 
в з а и м о д о п ъ л в а щ и ,  о т к о л к о т о  к а т о 
в з а и м о з а м е с т ва щ и  п о р а д и  р а з л и ч н и я 
потенциал, който притежават за увеличаване на 
ефективността, конкурентоспособността и 
експортния потенциал на организациите.

П о - р а з н о р о д н а  с т р у к т у р а  н а 
разпространение се наблюдава по линия на 
различните направления на четирите вида 
иновации сред предприятията. Средно за 
разгледаните страни от Европейския съюз най-
небалансирана е структурата по отношение на 
организационните иновации, следвани от 
п р о ц е с н и т е  и  м а р к е т и н г о в и т е .  П р и 
разпространението на двете направления на 
продуктовите  иновации  е  на лице  по -
балансирана структура. При това превеса на 
предприятията, въвели иновативна стока над 
тези, въвели иновативна услуга, е характерно за 
почти всички държави-членки.  

В страните от Европейския съюз не е 
възможно да се идентифицира общ модел на 
разпространение на продуктовите, процесните, 
организационните и маркетинговите иновации 
сред предприятията, но трябва да се отбележи, 
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че различията между страните не са големи и се 
наблюдава средно по сила разсейване. Същата 
тенденция и дори по-ниско разсейване е 
характерно и за разпространението на 
различните  направления на продуктовите, 
п р о ц е с н и т е ,  о р г а н и з а ц и о н н и т е  и 
маркетинговите иновации в предприятията. В 
тази област се наблюдават и някои общи за 
държавите-членки черти, отнасящи се до 
превеса в предприятията на някои направления 
иновации пред други.

Използвана литература: 
European Innovation Scoreboard 2019  

( )https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281
Community innovation survey 2012, 2014, 

2016 (https://ec.europa.eu/)
OECD, 2005. The Measurement of Scientific 

and Technological Activities. Oslo Manual. 
Guidelines for Collecting and Interpreting 
Innovation Data. Third Edition. OECD, Eurostat. 
Paris.  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36281
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Въведение
Проблематиката на конвергенцията е 

особено актуална през последните години. Това 
се дължи преди всичко на интензивния 
публичен дебат относно функционирането на 
Икономическия и паричен съюз на ЕС. 
Посоченото има пряко отношение и към 
българската действителност, което се обяснява с 
факта, че страната ни е член на ЕС и има 
ангажимент да стане част и от неговия валутен 
съюз.

Емпиричните изследвания посветени на 
конвергенцията в рамките на Еврозоната са 
силно разнообразни, като те са фокусирани 
преди всичко върху номиналната конвергенция, 
р е а л н ат а  ко н в е р ге н ц и я  в  д оход и т е  и 
конвергенцията в производствената структура 
на БВП. Самостоятелните изследвания на 
конвергенцията в разходната структура на 
брутния продукт обаче са сравнително по-
ограничени (Ст. Статев и Ст. Ралева, 2006а, 
2006b, 2006c; Z. Darvas и G. Szapary, 2004; W. 
Bui t e r  и  C.  Gra fe ,  2002) .  По следното 
свидетелства за значително подценяване на този 
вид структурна конвергенция. В същото време 
следва да се отбележи, че конвергенцията в 
разходните компоненти на БВП има множество 
значими макроикономически проекции (Н. 
Величков ,  2019 . ) .  Ето  защо  този  тип 
конвергенция за страните от валутния съюз на 
ЕС е от съществено значение за сближаването на 
о сновните характеристики на  техните 
икономики. Това сближаване се отнася преди 

всичко до факторната детерминираност на 
макроикономическата активност и нейната 
циклична динамика, което е важна предпоставка 
з а  о г р а н и ч а ва н е  н а  п р оя вл е н и е то  н а 
асиметрични шокови въздействия и за тяхното 
по-ефективно абсорбиране. Посоченото е от 
изключителна важност с оглед на провеждането 
на обща парична политика в Еврозоната и 
тенденциите към засилване на координацията на 
фискалните политики.

В настоящата статия се анализира 
разходната структура на БВП на България, като 
се съпоставя с тази на Еврозоната и се 
проследява наличието или отсъствието на 
конвергентни процеси.  Разработката е 
организирана по следната логика: в началото се 
представя методологичната постановка на 
изследването;  след това  се  анализира 
динамиката и относителната значимост на 
отделните разходни компоненти на БВП в 
България и в Еврозоната за периода 2000-2018 г. 
и се прави оценка за степента на сближаване; в 
заключението се извеждат основните изводи от 
направения емпиричен анализ.

Методология 
За изследване на конвергенцията в 

разходна  ст руктура  на  БВП с е  прави 
своеобразно обособяване на отделни нейни 
елементи. Във връзка с това се структурират 
крайно потребление, брутни инвестиции и 
нетен износ. Крайното потребление включва 
индивидуалното и колективното потребление. 
Брутните инвестиции се отъждествяват с бруто 
капиталообразуването, което се получава като 
сума от бруто образуването на основен капитал 
и изменението на запасите. Нетният износ или 
външнотърговското салдо се представя като 
разликата между стойността на изнесените и 
внесените стоки и услуги.

В емпиричния анализ се използват 
годишни данни за интервала 2000-2018 г., през 
който се обособяват отделни периоди с оглед на 
съществуващите своеобразия в конвергентните 
процеси. Обикновено данните с годишна 
периодичност са предпочитани в подобни 
проучвания, тъй като при тях не съществува 
проблемът с вътрешногодишната цикличност. В 
рамките на анализа се очертават основните 
тенденции в динамиката и относителната 
значимост на отделните разходни компоненти 
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на брутния продукт в България и Еврозоната, 
като се представят и съществуващите между тях 
съответствия.

За измерването на сближаването в 
разходната структура на БВП се прилага 
подхода на сигма (σ) конвергенцията. Във 
връзка  с  това  се  използва  индекса  на 
дивергенция, който се получава по следната 
формула:

където: х е променливата, за която се 
изчислява дивергенцията; 

                        са съответните относителни 
дялове на всеки отделен компонент в разходната 
структура на БВП на България и на Еврозоната;

i е броят на променливите. 
Ако           то разходната структура на 

брутния продукт в България се променя като 
тази в Еврозоната. Колкото по-близка е 
стойността на коефициента до нула, толкова по-
висока е структурната конвергенция към 
валутния съюз на ЕС.

В настоящата разработка освен чрез 
индекса  на  дивергенция структурното 
сближаване се оценява и чрез индекса на 
различие, който се изчислява по следния начин:

където: х е променливата, за която се 
изчислява различието; 

                        са съответните относителни 
дялове на всеки отделен компонент в разходната 
структура на БВП на България и на Еврозоната;

I е броят на променливите. По-близките до 
нула стойности на коефициента са показателни 
за по-ниска степен на различие, т.е. за по-висока 
степен на структурна конвергенция към 
Еврозоната.

С цел получаване на по-детайлна картина 
на конвергенцията в разходната структура на 
БВП на България към Еврозоната се изследват и 
самостоятелните процеси на сближаване по 
линия на отделните разходни елементи. Ето 
защо се анализират и резултатите от индекса на 
дивергенция и индекса на различие по 

отношение на всеки конкретен разходен 
компонент, а не само за съвкупността като цяло.

Разходна структура на БВП и динамика 
на нейните компоненти

В структурата на БВП в Еврозоната най-
висок относителен дял от средно 75,9% за 
периода 2000-2018 г. има крайното потребление 
(вж. фиг. 1). Относителното тегло в БВП на 
брутните инвестиции е средно около 21,6%, 
докато средният относителен дял на нетния 
износ е 2,5%. При брутните инвестиции са 
отчетени най-големи колебания в относителната 
значимост, като отклонението между максимума 
и минимума е 4,4 процентни пункта. Най-малка 
изменчивост в относителната значимост е 
регистрирана при нетния износ, като разликата 
между неговото максимално и минимално тегло 
е 3,7 процентни пункта.
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Източник: по данни на Евростат.

Фиг. 1. Разходна структура на БВП в Еврозоната, 2000-2018 г.

При осреднените данни за разходната структура на БВП в България за разглеждания времеви 
интервал се наблюдават определени различия (вж. фиг. 2). У нас средните относителни тегла на 
крайното потребление и брутните инвестиции показват по-високи стойности – съответно 82,4% и 
24%. Що се отнася до външнотърговското салдо, при него се регистрира отрицателен относителен 
дял в брутния продукт, който възлиза на 6,4%. Наред с това за относителните тегла на разходните 
компоненти в България са характерни по-силно изразени колебания, като разликите между 
максималната и минималната им стойност за крайното потребление, брутните инвестиции и нетния 
износ са съответно 3; 4,1 и 6,5 пъти по-високи от тези в Еврозоната. В същото време у нас най-силна 
изменчивост в относителната значимост е отчетена при външнотърговското салдо, а най-слаба – 
при крайното потребление. 

Източник: по данни на Евростат.

Фиг. 2. Разходна структура на БВП в България, 2000-2018 г.
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При проследяване на динамиката на 
разходните компоненти на БВП в Еврозоната и в 
България през времеви интервал 2000-2018 г. се 
забелязват ясно изразени своеобразия. 
Посоченото е основание да се обособят два 
периода, като първият от тях продължава до 
2008 г. ,  а вторият обхваща времето на 
проявлението на икономическата криза и 
следкризисните години. За първия период 
крайното потребление в Еврозоната възлиза на 
75,7%, а в България – на 86,3%. Следва да се 
отбележи, че регистрираното относително тегло 
на крайното потребление в БВП на България е 
най-високото сред всички държави-членки на 
ЕС. Както в рамките на целия времеви интервал, 
така и в границите на периода 2000-2008 г. 
крайното потребление в България демонстрира 
по-силно изразена нестабилност в сравнение с 
неговите колебания в Еврозоната. У нас 
разликата между максимума и минимума в 
теглото на крайното потребление в рамките на 
първия период е 5,2 процентни пункта, а във 
валутния съюз на ЕС e около 2,9 пъти по-ниска. 
За Еврозоната крайното потребление в реално 
изражение нараства средно с около 1,7%, докато 
неговият ръст за България е значително по-

висок – 6,6% (вж. фиг. 3). Ръстът на крайното 
потребление у нас е най-висок през 2007 г., 
когато той е на равнище от 9,7%. Максималното 
нарастване на крайното потребление за 
Еврозоната е регистрирано през 2000 г. 

За времевия интервал 2009-2018 г. 
средното равнище на относителния дял на 
крайното потребление в БВП за Еврозоната 
нараства, а за България намалява. В резултат на 
това несъответствието в тези величини 
значително намалява и е около 2,7 процентни 
пункта, което е близо четири пъти по-ниско в 
сравнение с регистрираното отклонение през 
предходния период. Както през първия период, 
така и през втория период отклонението между 
максимума и минимума в относителния дял на 
крайното потребление е по-ниско в Еврозоната в 
сравнение с отклонението в България. В същото 
време може да се отбележи, че крайното 
потребление в Еврозоната демонстрира по-
силно изразена нестабилност в рамките на 
втория период в сравнение с неговите колебания 
в първия времеви интервал. Противоположна е 
ситуацията в България, където за крайното 
потребление са характерни по-слаби колебания 
през годините след 2008 г. 

Източник: по данни на Евростат.

Фиг. 3. Темп на прираст на крайното потребление (в %) 
в България и в Еврозоната, 2000-2018 г.
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Определени своеобразия се наблюдават и в 
регистрираните темпове на прираст на крайното 
потребление през втория времеви интервал. Те 
са показателни, че средният ръст на крайното 
потребление в България и Еврозоната за 
интервала 2009-2018 г. e съответно 3,6 и 2,7 пъти 
по-нисък в сравнение с отчетения през 
предходния период. Наред с това за времето след 
2008 г. са характерни както положителни, така и 
отрицателни стойности на темповете на 
изменение на крайното потребление. През 
първата година от периода вследствие на 
проявлението  на  по следната  световна 
икономическа криза крайното потребление в 
България бележи значителен спад, като то 
намалява с около 4,8%. През тази година спадът 
в крайното потребление е характерен и за 
Еврозоната като цяло, като отчетеният темп на 
изменение е по-нисък в абсолютно изражение в 
сравнение с регистрирания в България. 

След 2009 г. крайното потребление у нас 
непрекъснато се увеличава, като единственото 
изключение е през 2013 г. За Еврозоната са 
присъщи отрицателни темпове на изменение в 
интервала 2011-2013 г., като през останалите 
години от втория период крайното потребление 
нараства. В отделните страни-членки на 
валутния съюз се  наблюдава изве стна 

хетерогенност по отношение както на посоката 
на изменение на крайното потребление, така и  
на конкретните стойности на неговия прираст.

Брутните инвестиции в България за 
времевия период от 2000 г. до 2008 г. имат среден 
относителен дял в БВП от 26,4%, който е по-
висок от регистрирания в Еврозоната. За 
инвестициите у нас през първия период е 
характерна и по-силно изразена изменчивост в 
сравнение с валутния съюз на ЕС, като 
отклонението между минимума и максимума в 
относителното им тегло в България е 17,8 
процентни пункта, което е над осем пъти по-
високо от съответното отклонение в Еврозоната. 
Посоченото нарежда страната ни на първо място 
п о  о т н о ш е н и е  н а  к о л е б а н и я т а  в 
инвестиционната активност сред всички 
държави-членки на Съюза.

Силни различия между България и 
Еврозоната се констатират по отношение на 
отчетените темпове на прираст на бруто 
капиталообразуването (вж. фиг. 4). В рамките на 
първия времеви интервал за България са 
присъщи високи положителни темпове на 
изменение на инвестициите, като те нарастват 
средно с 15,1%. В Еврозоната темпът на прираст 
на брутните инвестиции е с около 6,5 пъти по-
нисък в сравнение с този у нас.

Източник: Евростат и собствени изчисления.

Фиг. 4. Темп на прираст на брутните инвестиции (в %) 
в България и в Еврозоната, 2000-2018 г.
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Интервалът 2009-2018 се отличава с по-
ниско отно сително тегло  на  брутните 
инвестиции в БВП, като за България то възлиза 
средно на 21,8%, а за Еврозоната – на 20,6%. 
Този спад в относителната значимост на 
инвестициите е по-силно изразен в България. В 
резултат на тези промени несъответствието в 
дела на бруто капиталообразуването между 
България и Еврозоната намалява около три пъти 
спрямо първия период. 

В началото на втория период през 2009 г. 
инвестициите в България намаляват с 24,3%, 
което е първото им понижение за целия 
изследван период. Спад се регистрира и в 
Еврозоната като цяло, но той е с около 7,9 
процентни пункта по-нисък. За следващите 
години на  периода  с а  присъщи както 
положителни, така и отрицателни темпове на 
прираст на брутните инвестиции в България и в 
Еврозоната. Инвестициите у нас намаляват през 
2010 г., 2011 г., 2013 г. и 2016 г., съответно с 
17,6%, 3,3%, 5% и 4,6%. През останалите години 
се наблюдават положителни темпове на прираст 
на бруто капиталообразуването, като най-
голямо нарастване е отчетено през 2014 г. – с 
около 6,8%. Въпреки тези положителни 
прирасти средният ръст на инвестициите в 
България за втория период е отрицателна 
величина. Известни сходства са налице и при 
темповете на изменение на инвестициите в 
Еврозоната. Намаление на инвестициите във 
валутния съюз като цяло е регистрирано  през 
2013 г. и 2014 г. За останалите седем години от 
втория период са характерни положителни 
стойности на прираста, като най-висок ръст е 
налице през 2015 г. – с 5,1%.   В същото време 
следва да се отбележи, че за разлика от 
българските условия в Еврозоната средният 
темп на прираст на бруто капиталообразуването 
за времето след 2008 г. е положителна величина, 
макар и ниска по-стойност. Посоченото е 
показателно, че за България са типични по-
силно изразени спадовете в инвестициите в 
сравнение с регистрираните във валутния съюз 
на ЕС

Нетният износ се отличава със силно 
изразени специфики в България и в Еврозоната в 
двата обособени времеви периода. През 
интервала 2000-2008 г. в Еврозоната се 
наблюдават по-слаби колебания в нетния износ в 
сравнение с тези в България, като разликата 

между минимума и максимума на относителния 
дял на външнотърговското салдо е с около 8,4 
пъти по-ниска. За този период са типични 
отрицателни относителни дялове на нетния 
износ в БВП за България, като средното им 
равнище е 12,8%. Посоченото е в пряка връзка с 
отчетените сравнително високи темпове на 
прираст на вноса, които средно за периода 
превишават с около 1,7 пъти темповете на 
прираст на износа (вж. фиг. 5). В пълна 
противоположност е ситуацията в Еврозоната 
като цяло, където за всички години от първия 
период се регистрират положителни стойности 
на относителните тегла на нетния износ в 
брутния продукт, като средният ръст на износа 
превишава този на вноса. В частта от първия 
времеви интервал, за която са типични 
сравнително високи темпове на икономически 
растеж у нас, увеличаването на отрицателната 
разлика между износа и вноса е съпроводено с 
н а р а с т в а н е  н а  о т н о с и т е л н и я  д я л  н а 
инве стициите.  Това е  показателно,  че 
стимулиращият ефект на по-високите брутни 
инвестиции върху ръста на БВП в България се 
о г р а н и ч а в а  о т  н а м а л я в а н е т о  н а 
външнотърговското салдо.   



60 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

Източник: Евростат и собствени изчисления.

Фиг. 5. Темпове на прираст на износа и вноса (в %) 
в България и в Еврозоната, 2000-2018 г. 

За по-голямата част от годините през 
втория период са типични положителни 
стойности на нетния износ в България, а в 
Еврозоната външнотърговското салдо е с 
положителен знак през всички години от 
интервала. Въпреки това средният относителен 
дял на нетния износ в БВП у нас остава 
отрицателен, като неговото равнище е 0,6%. В 
сравнение с предходния период посоченото 
средно равнище е над 20 пъти по-ниско в 
абсолютно изражение.  Това води и до 
значително сближаване на регистрираните 
относителни тегла на външнотърговското салдо 
в България с тези във валутния съюз на ЕС, като 
отклонението в средните величини за втория 
период e около 3,9 процентни пункта, което е с 
близо 3,7 пъти по-ниско спрямо отчетеното 
несъответствие за периода 2000-2008 г. 

Конвергентни процеси
Разгледаните своеобразия в динамиката и 

относителната значимост на елементите от 
разходната структура на брутния продукт в 
България и в Еврозоната проектират своето 
влияние и върху конвергентните процеси на 
българската икономика с валутния съюз на ЕС 
по линия на тези разходни компоненти. Във 

връзка с това получените стойности на индекса 
на дивергенция показват, че може да бъде 
направена аналогична периодизация – до и след 
2008 г., и по отношение на сближаването на 
разходната структура на БВП на България към 
тази на Еврозоната. За първия период е типична 
тенденция на нарастване на дивергенцията, като 
най-силни различия между България и валутния 
съюз се регистрират през 2008 г., когато 
абсол ют н ат а  с то й н о с т  н а  и н де кс а  н а 
дивергенция е най-висока – 410,1 (вж. фиг. 6). 
Посочената стойност е около 8,3 пъти по-висока 
в сравнение с отчетената през първата година от 
период. Тази характеристика на разглеждания 
времеви интервал се потвърждава и от 
получените стойности за индекса на различие. 
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*Данните за индекса на различие са по дясната скала, а данните за индекса на 
дивергенция са по лявата скала.
Източник: собствени изчисления по данни на Евростат.

Фиг. 6. Конвергиране на разходната структура на БВП 
на България към Еврозоната, 2000-2018 г. 

П р е з  и н т е р в а л а  2 0 0 9 - 2 0 1 8  г . 
отрицателната тенденция към раздалечаване на 
разходната структура на брутния продукт на 
България с тази на валутния съюз на ЕС се 
преобръща в положителна – към сближаване. 
Средната стойност на индекса на дивергенция у 
нас през втори период е с около 15,2 пъти по-
ниска в абсолютно изражение в сравнение с 
периода до 2008 г., а средната стойност на 
индекса на различие – с близо 3,5 пъти.

С цел получаване на по-детайлна картина 
на конвергенцията в разходната структура на 
БВП на България към Еврозоната се анализират 
и процесите на сближаване по линия на 
отделните разходни елементи. В рамките на 
първия времеви интервал единствено при 
относителното тегло на крайното потребление в 
БВП у нас се регистрира положителна 
тенденция към конвергиране,  макар и 
сравнително слабо изразена. Във връзка с 
посоченото се наблюдава намаляване на 
абсол ют н ат а  с то й н о ст  н а  и н де кс а  н а 
дивергенция и индекса на различие през 2008 г. в 
сравнение с 2000 г., като тези намаления са 
съответно 1,9 и 1,4 пъти (вж. фиг. 7). Величините 

на двата индекса показват, че крайното 
потребление демонстрира относителна 
стабилност по отношение на разминаванията с 
Еврозоната, като разликата между техния 
минимум и максимум е 1,2 – за индекса на 
дивергенция, и 4,7 – за индекса на различие. 
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Източник: собствени изчисления по данни на Евростат.

Фиг. 7. Конвергиране на крайното потребление 
на България към Еврозоната, 2000-2018 г. 

През втория период крайното потребление 
в България демонстрира по-силно изразена 
конвергенция към валутния съюз на ЕС. Във 
връзка с това регистрираната средна абсолютна 
стойност на индекса на дивергенция за 
интервала след 2008 г. е с около 14 пъти по-ниска 
в сравнение с първия период.  Това се 
потвърждава и от получените резултати за 
индекса на различие, като средната му 
абсолютна стойност за втория период е с около 4 
пъти по-ниска спрямо предходния времеви 
интервал. 

Отно сителното тегло на брутните 
инвестиции в БВП у нас за изследвания времеви 
интервал като цяло демонстрира тенденция към 
сближаване с Еврозоната (вж. фиг. 8). В същото 
време в рамките на обособените периоди се 
наблюдава разнопосочна тенденция. За времето 
до 2008 г.  е  присъщо отдалечаване на 
относителния дял на инвестициите от този във 
валутния съюз на ЕС. Посоченото разминаване в 
отно сителната  значимо ст на  брутните 
инвестиции в България спрямо Еврозоната не е 
изненадващо с оглед на коментирания 
сравнително висок ръст на инвестициите през 
първия период у нас, който многократно 
превишава регистрирания ръст в европейския 

валутен съюз. Най-голямо отклонение се отчита 
през 2008 г., когато стойността на индекса на 
дивергенция е -7,6, а величината на индекса на 
различие е -13,4, които са съответно 10,1 и 3,2 
пъти по-ниски спрямо отчетените нива през 
първата година от периода. 

�
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Източник: собствени изчисления по данни на Евростат.

Фиг. 8. Конвергиране на брутните инвестиции 
на България към Еврозоната, 2000-2018 г. 

Анализираната динамиката на брутните 
инвестиции в България след 2008 г. индуцира 
положителна тенденция към сближаване на 
техния относителен дял с този в Еврозоната. Във 
връзка с това средното равнище на коефициента 
на дивергенция през втория период е с около 4,6 
пъти по-висок в сравнение с преходния период, а 
аналогичното разминаване при коефициента на 
различие е около 2,7 пъти. Следва да се 
отбележи обаче, че позитивния процес на по-
висока конвергенция на относителния дял на 
инвестициите в БВП на България към този на 
Еврозоната е съпроводен и с коментирания вече 
негативен ефект, отнасящ се до отслабване на 
ролята на инвестициите у нас като генератор на 
по-високи темпове на икономически растеж. 
Посоченото може да доведе до отдалечаване на 
страната ни от валутния съюз на ЕС по линия на 
реалните доходи.

Сред компонентите на разходната 
структура на БВП на България нетният износ 
през първия период демонстрира най-силно 
изразено отдалечаване спрямо европейския 
валутен съюз (вж. фиг. 9). Средното равнище в 
абсолютно изражение на коефициента на 

дивергенция за времето до 2008 г. е 163,1, а на 
индекса на различие – 14,3, което е значително 
по-високо от регистрираните стойности за 
брутните инвестиции. 
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*Данните за индекса на различие са по дясната скала, а данните за индекса 
на дивергенция са по лявата скала. 
Източник: собствени изчисления по данни на Евростат.

Фиг. 9. Конвергиране на нетния износ 
на България към Еврозоната, 2000-2018 г. 

През втория времеви период негативната 
тенденция към дивергенция на относителния 
дял на нетния износ на България с този на 
Еврозоната се преобръща в положителна към 
сближаване. В резултата на това средната 
абсолютна стойност на индекса на дивергенция 
на външнотърговското салдо за интервала 2009-
2018 г.  е  около 15,6 пъти по-ниска от 
аналогичната такава за предходния времеви 
интервал. При индекса на различие това 
несъответствие е около 3,7 пъти. Най-силна 
конвергенция на нетния износ към Еврозоната е 
регистриран през 2016 г., когато коефициентите 
на дивергенция и на различие клонят към нула. 
Положителните краткосрочни ефекти от 
нарастването на нетния износ и неговото 
сближаване с Еврозоната обаче са съпроводени 
и с определени негативни макроикономически 
последствия. Те са свързват с обстоятелството, 
че посочената динамика на външнотърговското 
салдо след 2008 г. е пряко обвързана с 
анализираното ограничаване на относителната 
значимост на инвестициите за темповете на 
прираст на БВП, което индуцира отрицателни 
д ъ л г о с р о ч н и  е ф е к т и  п о  о т н о ш е н и е 
макроикономическата активност.

Заключение

Въз основа на направения емпиричен 
анализ може да се направи изводът, че за 
конвергентните процеси на разходната 
структура на БВП на България към Еврозоната 
са характерни определени своеобразия в 
рамките на изследвания времеви интервал, 
което е основание за разграничаване на два 
периода – до и след 2008 г. През първия период е 
характерна тенденция към нарастване на 
дивергенцията в разходната структура на БВП у 
нас спрямо тази в Еврозоната, като сред 
отделните разходни компоненти единствено при 
относителното тегло на крайното потребление 
се регистрира тенденция към конвергиране, 
макар и сравнително слабо изразена. Нетният 
износ за времето до 2008 г. демонстрира най-
с и л н о  и з р а з е н о  отд а л еч а ва н е  с п р я м о 
европейския валутен съюз

П р е з  и н т е р в а л а  2 0 0 9 - 2 0 1 8  г . 
отрицателната тенденция към раздалечаване на 
разходната структура на брутния продукт на 
България с тази на валутния съюз на ЕС се 
преобръща в положителна – към сближаване. 
Това сближаване се отнася и до обособените 
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разходни елементи –  крайно потребление, 
брутни инвестиции и външнотърговско салдо. 
По-силното конвергиране към Еврозоната обаче 
е съпроводено и с определени негативни 
макроикономически последствия. Те са 
свързват преди всичко с отрицателни ефекти по 
о т н о ш е н и е  н а  д ъ л г о с р о ч н а т а 
макроикономическа динамика.
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Ефективното функциониране на всяка 
една държавна или корпоративна система е 
застрашено от безброй фактори, сред които: 
забавянето на темповете на адаптиране към 
средата; дезинтегрираност на процесите по 
планиране, мониторинг, анализ, оценка и 
реакция; закостеняла организация на работните 
процеси; занижен контрол на изпълнението на 
задачите и отчетността, и други, всички 
свързани с функциите на управлението.

 Важно е да се спомене, че както 
заплахите в държавен контекст влияят на 
корпоративните системи и бизнеса, така и 
заплахите в бизнеса влияят на държавните 
системи: социалната система, системата на 
развитие на регионите, екологичната система, 
системата на туризма и други.

 Управлението на всяка държавна или 
корпоративна система изисква навременно и 
точно разпознаване на външните и вътрешните в 
държавен и в корпоративен контекст, както и 
своевременна оценка на тяхното въздействие 
върху изпълнението на заложените цели. 
Анализът и оценката трябва да осигурят 
адекватна на заплахите управленска реакция, 
която позволява по-ниска степен на уязвимост 
на системата, която е обект на управление.

Н а с тоя щ ат а  с т ат и я  с е  с т р е м и  д а 
идентифицира основните заплахи, които винаги 
повлияват средата и имат пряко въздействие 
върху всички национални и корпоративни 

системи и които следва да бъдат обект на 
мониторинг, анализ и оценка от страна на 
органите на управление. 

За целите на изследването под заплаха се 
разбира съвкупността от условия и фактори, 
създаващи опасности за изпълнението на целите 
на държавни или корпоративни системи, като 
заплахите „могат да бъдат разделени на човешки 
или технологични грешки, природни заплахи 
(земетресение,  наводнение,  цунами) и 
умишлени – терористични действия, саботаж, 
н е р е гл а м е н т и р а н и  д е й с т в и я ,  ка кто  и 

1
комбинация от тези три“.

 
 I. Външни заплахи в корпоративен 

контекст

 Мониторингът, анализът и оценката от 
управлението на системите в корпоративен 
контекст, обикновено са съсредоточени върху 
пет основни направления, които в една или 
друга степен са представени в концепцията на 

2
„петте сили“ на Майкъл Портър  :

1) Поява на нови иновативни продукти-
заместители на съществуващ пазар. 

Основни фактори:
· наличие на бариери за навлизане (права 

върху интелектуална собственост: патенти, 
марки, авторски и сродни права и т.н.);

· склонност на купувача да замести;
· относително ценово представяне на 

заместителя;
· разходи за смяна на купувача;
· възприемано ниво на диференциация на 

продуктите;
· брой заместители на пазара;
· лесна замяна;
· нестандартен продукт;
· амортизация на качеството;
· наличие на близък заместител.

2) Поява на нови икономически субекти на 
съществуващ пазар.

Сред основните фактори тук са:

Ìîíèòîðèíã íà âúíø-
íèòå è âúòðåøíèòå 
çàïëàõè â íàöèîíàëåí 
è êîðïîðàòèâåí 
êîíòåêñò çà öåëèòå 
íà óïðàâëåíèåòî
Íèêîëàé Êðóøêîâ*

*  Николай Крушков, доктор по икономика, магистър по право,  
главен асистент в Института по творчески индустрии и бизнес на 
УНСС

1  Bogomilova, E, “Analysis of Threats to the Physical Protection of  
Nuclear Facilities and Sites”, YEARBOOK of UNWE, UNWE 
Publishing House, 2019, стр. 253 (253-263).
2   Porter, M. E. " ", March How Competitive Forces Shape Strategy
1979, copyright © 1979 by the Harvard Business School Publishing 
Corporation

https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy
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· наличие на бариери за навлизане (права 
върху интелектуална собственост: патенти, 
марки, авторски и сродни права и т.н.); 

· правителствена политика;
· капиталови изисквания;
· продуктова диференциация;
· пазарната стойност на марката;
· очаквано отмъщение;
· достъп до разпространение;
· лоялност към установени марки;
· рентабилност на индустрията (колкото 

по-печеливша е индустрията, толкова по-
привлекателен ще бъде новият конкурент);

· мрежов ефект;
· икономии от мащаба;
· икономии на разликите в продуктите.

3) Пазарната власт на доставчиците на 
суровини  и  ценат а  на  суровините  на 
международния пазар.

Сред основните фактори, които се 
изследват:

· лоялно ст  към марката ,  права  на 
интелектуална собственост, наличие на 
ексклузивни лицензии;

· разходи за смяна на доставчика;
· степен на диференциация на суровините;
· степен на въздействие на суровините 

върху разходите и диференциацията;
· наличие на заместващи канали за 

разпространение;
· кредит на доверие, трайност на бизнес 

контактите, солидарност на служителите 
(например профсъюзи);

· конкуренция на доставчиците.

4) Пазарната власт на потребителите и 
динамиката на модата в потребностите.

Основни фактори:
· съотношение на концентрацията на 

потребителите към концентрацията на фирмите;
· степен на зависимост от съществуващите 

канали за разпространение;
· н а л и ч н о с т  н а  и н ф о р м а ц и я  з а 

потребителите;
· възможност за сваляне на цените;
· наличие на съществуващи продукти-

заместители;
· чувствителност на потребителите към 

цените;
· у н и к а л н о с т  н а  п р о д у к т и т е  н а 

индустрията;
· значимост на потребителите;
· обща сума на търговията.

5) Нивото  на  иновативно ст  и 
конкурентоспособност на съществуващ пазар. 

· устойчиво конкурентно предимство чрез 
права върху интелектуална собственост; 

· конкуренция между онлайн и офлайн 
компании;

· ниво на рекламните разходи;
· конкурентни стратегии;
· степен на прозрачност на пазара и 

пазарните сили.

II. Външни заплахи в контекста на 
националната сигурност

Мониторингът, анализът и оценката от 
страна на управлението се фокусира върху 
външните заплахи, свързани с:

· трансгранично разпро странение, 
незаконен трафик или използване на оръжия за 
масово унищожение;

· военни конфликти, които биха могли или 
директно нарушават стабилността на региона и 
с р е д а т а  з а  с и г у р н о с т,  в л и я я т  в ъ р ху 
и н ф р а с т р у к т у р а т а ,  т ъ р г о в с к и т е 
взаимоотношения, обема на инвестициите в 
региона;

· попадане под чуждо политическо, 
икономическо, енергетическо, ресурсно, 
религиозно или друго влияние, или в още по-
тежка степен – изпадане в състояние на 
зависимост от чужди държави, което не 
позволява защитаването на националните цели 
и интереси;

· регионална политическа, икономическа, 
финансова, социална или друга нестабилност;

· развитие на процеси, предизвикващи 
вълни от незаконни мигранти;

· прояви на трансгранична организирана 
престъпност, радикализация и тероризъм;

· в ъ н ш н и  к у л т у р о л о г и ч н и  и л и 
териториални претенции към страната;

· международни кибер атаки;
· пандемии, епидемии и други здравни 

заплахи.
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III. Вътрешни заплахи в държавен и 
корпоративен контекст

Мониторингът, анализът и оценката на 
вътрешните заплахи обичайно се концентрира в 
следните основни четири направления, които 
безспорно са валидни както в държавен, така и в 
корпоративен контекст: 

1) Надеждност на персонала 
· подбор на най-подходящите служители 

за съответните позиции; 
· организация на работните процеси, 
· материални и нематериални стимули в 

мотивацията на служителите;
· първоначално и текущо обучение;
· гаранции при освобождаване или 

напускане. 

2) Степен на защитеност на активите
· финансови дългосрочни активи (ФДА) - в 

повечето случаи става въпрос за финансови 
инст рументи ,  преот стъпени  на  други 
предприятия за ползване. Разбира се, очаква се 
възвръщаемост от тях, но срокът не може да 
бъде предварително уточнен.

· дълготрайни материални активи (ДМА) 
– машини, сгради, съоръжения, земи, офис.

· дълготрайни нематериални активи 
(ДНМА) – продукти на интелектуалния труд, 
извършван от човека: патенти за изобретения, 
търговски марки, компютърни програми, 
авторски и сродни права и много други. 

3) Сигурност на информацията, като 
условие на защитената конкурентоспособност 
на системата. 

· сигурност на държавната тайна (в 
държавен контекст);

· сигурност на производствената и 
търговска тайна (в корпоративен контекст);

· с и г у р н о с т  н а  и н т е л е к т у а л н а т а 
собственост;

· сигурност на ноу-хау. 

4) Бизнес континюитет на предприятието.
· степен на икономичност във всички 

работни процеси;
· гъвкавост на дейността в отговор на 

динамиката на пазара;
· н е и з м е н н о  в и с о ко  к ач е с т в о  н а 

продукцията и услугите.
 
Независимо от общата валидност на 

горните четири направления, в които се 
концентрира мониторингът и анализът на 
вътрешните заплахи, следва да се отчете че 
списъкът с направленията е неизчерпаем заради 
обстоятелството, че вътрешните заплахи имат 
различни проявления както в държавен, така и в 
корпоративен контекст. Разбира се, на всяка 
държавна система влияят много външни 
заплахи, които характеризират средата, в която 
функционира системата. На основата на 
измененията във външната среда възникват и се 
развиват различни вътрешни заплахи, като едни 
и същи вътрешни заплахи, могат да влияят по 
коренно различен начин на различни държавни 
системи и то в едно и също време. Същото, 
разбира се, е валидно и в корпоративен контекст.

Конспектно представените заплахи имат 
за цел да аргументират необходимостта 
управлението на всяка система да осъществява 
мониторинг, анализ и оценка на релевантните 
външни и вътрешни заплахи, като съществен 
елемент от общата управленска дейност. Този 
а с п е к т  н а  у п р а в л е н и е т о  п о д п о м а г а 
навременната идентификация и оценка на 
н е г ат и в н и т е  ф а к т о р и ,  д а в а  в р е м е  з а 
формулиране и провеждане на управленски 
политики за реакция, и в крайна сметка 
позволява адекватна на средата гъвкавост на 
системата, което пък на свой ред гарантира 
изпълнението на заложените цели в условията 
на непрестанна динамика на заобикалящия свят.
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Увод
 В своето изследване на факторите за 
успех в разработването на нови продукти 
Еваншицки и кол. дефинират технологичната 
с и н е р г и я  к а т о  с ъ о т в е т с т в и е  м е ж д у 
съществуващите технологични умения на 
фирмата и технологичните умения, необходими 
за  успешно  изпълнение  на  про ект  за 
разработване на нов продукт (Evanschitzky et al., 
2012). 

Т е х н о л о г и ч н а т а  с п о с о б н о с т 
представлява способността да се извършва 
всяка необходима техническа функция или 
п о вт а р я щ а  с е  д е й н о с т  въ в  ф и р м ат а , 
включително способността да се разработват 
нови продукти и процеси и да се използват 
ефективно наличните съоръжения (Teece et al., 
1997). Технологичните способности на фирмата 
вс е  повече  с е  разглеждат  като  важен 
с т р а т е г и ч е с к и  р е с у р с ,  с п о с о б с т в а щ 
постигането на конкурентно предимство в 
нейния отрасъл (Ortega, 2010). 

Целта на статията е да се установи дали 
технологичната синергия, разбирана като 
съ от вет ств и е  между  съ ще ству ващи  и 
необходими технологични способности, 
въздейства върху резултатите от разработването 
на нови продукти. Обект на изследване e 
процесът на разработване на нови продукти в 
българските фирми, а предмет на изследване е 
технологичната синергия като променлива, 
която въздейства върху резултатите на новите 
продукти. За постигане на формулираната по-
горе цел са систематизирани проучванията 
върху технологичните способности на фирмата, 
изложени са методологическите аспекти на 

емпиричното изследване на технологичната 
синергия, и са представени резултатите от 
същото изследване.

Преглед на изследванията върху 
технологичната синергия

Учените разглеждат технологичните 
способности като възможност на фирмата да 
използва ефективно технологичните знания за 
разработване и усъвършенстване на продукти и 
процеси (McEvily et al., 2004). Акур и кол. 
дефинират технологичните способности като 
ко м п л е кс  о т  д е й н о с т и  и  п о в е д е н и я , 
осъществявани за откриване и оформяне на 
възможности и заплахи, за използване на 
в ъ з м о ж н о с т и т е  и  п о д д ъ р ж а н е  н а 
конкурентоспособността чрез подобряване, 
комбиниране, защитаване, и, ако е необходимо, 
п р е ко н ф и г у р и р а н е  н а  о с е з а е м и т е  и 
неосезаемите ресурси на фирмата (Acur et al., 
2010).

Тийс и кол. разглеждат развитието на 
технологичните способности като непрекъснат 
процес, който включва придобиването, 
интеграцията и преконфигурирането на 
технологичното знание, водещ до въвеждането 
на нови продукти (Teece et al., 1997).

Според Кси и Цай технологичните 
способности се състоят от технологично знание, 
търговски тайни и ноу-хау, създадени чрез 
научно-изследователска и развойна дейност и 
обективизирани в специфична интелектуална 
собственост, например патенти с правна закрила 
(Hsieh and Tsai, 2007). Фирмите могат да 
развиват технологичните си способности или 
ч р е з  д о р а з в и в а н е  и  р а з ш и р я в а н е  н а 
съществуващото си технологично знание 
(процес на „използване“), или чрез придобиване 
на напълно ново технологично знание (процес 
н а  „ и з с л ед ва н е “ ) .  Т. е .  р а з в и т и е то  н а 
способностите е свързано както с добавяне на 
н о в и ,  т а к а  и  с  м о д и ф и ц и р а н е  н а 
съществуващите технологични знания, умения 
или утвърдена практика на фирмата.

Технологичните способности се развиват 
чрез процеси на научаване, поради което те са 
ценни, редки, и понякога уникални ресурси за 
постигане на изключително представяне от 
фирмите на пазара (Barney, 1991).

В условията на растяща конкуренция във 
всички отрасли, технологичните способности 
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все повече се разглеждат като решаващи за 
запазване на дългосрочното конкурентно 
предимство на фирмата (Atuahene-Gima, 2005). 
Технологичните способности стимулират 
компаниите да придобиват, развиват и използват 
технологии, за да постигнат конкурентно 
предимство и да останат близо до своите 
клиенти (Netseva-Porcheva, 2012). Развитието на 
технологичните способности в контекста на 
разработването на нови продукти, посочват 
Гатиньон и Ксереб, отразява философията на 
„технологичното избутване“, което намира 
израз в разработването на технологично по-
добри продукти (Gatignon and Xuereb, 1997). 
Тези способности са неосезаеми и базирани на 
в з а и м о д е й с т в и е т о ,  п о р а д и  ко е т о  з а 
конкурентите е практически трудно да ги 
заместят с нещо друго, да ги имитират или 
копират (Coombs and Bierly, 2006).

Изследванията на въздействието на 
технологичните способности върху резултатите 
на фирмата показват устойчиво, че фирмите с 
по-развити технологични способности са по-
иновативни и поради това разработват продукти 
с по-добри резултати. 

Акур и кол. отбелязват, че въпреки многото 
т е о р е т и ч н и  ко н ц е п ц и и  з а  т о в а  к а к 
компетенциите на фирмата водят до спечелване 
на конкурентно предимство и по-добро 
представяне, все още е ограничено разбирането 
за това откъде произхождат способностите в 
контекста на разработването на нови продукти, 
или какъв тип продуктово портфолио, вътрешен 
климат и стратегическо съответствие са 
необходими за изграждането им (Acur et al., 
2 0 1 0 ) .  О щ е  п о в еч е ,  ч е  е м п и р и ч н и т е 
доказателства за развитието на технологичните 
компетентности са ограничени и идват 
предимно от изследване на отделни случаи, 
споделени  истории  и  впечатления  на 
мениджмънта. 

В литературата има противоположни 
мнения по въпроса дали развитието на 
технологичните способности на фирмата води 
до повече иновации, основани на използване, 
или до повече такива, основани на изследване. 
Могат да бъдат разграничени две самостоятелни 
концепции, които дават различен отговор на 
този въпрос. 

Първо, концепцията за поглъщащата 
способност (“absorptive capacity concept”), 

предложена от Коен и Левинтал (Cohen and 
Levinthal, 1990) и доразвита от Зара и Джордж 
(Zahra and George, 2002), приема, че фирмата е в 
състояние да разпознава стойността на новата 
информация, да я асимилира, и да я прилага в 
проектите си. За да разработи иновация, 
фирмата  трябва  първо да  потърси,  да 
идентифицира и да оцени алтернативните 
знания  от  ра злични  източници .  След 
откриването на потенциално полезно знание 
фирмата трябва да трансферира това знание от 
източника му и да го преобразува, за да го 
направи разбираемо за фирмата. След това 
фирмата трябва да използва и преобразува 
същото знание в конкретни разработки, 
представляващи продуктови иновации.

Поглъщащата способност е резултат 
главно на натрупаното до момента у фирмата 
знание. Съществуващата база от знания на 
фирмата определя колко добре тя може да 
използва новото знание, за да получи желаните 
резултати в областта на новите продукти. От 
гл.т. на технологичните способности това 
означава ,  че  всяка  фирма  има  своите 
специфични технологични ресурси, като 
притежавани патенти, определен технически 
персонал, определено ниво на технически 
знания, и т.н. В частност, технологичните 
способности се отнасят до възможността на 
фирмата да прилага разнообразни технологии. 
Интегрирането на технологичните способности 
в рутинните процеси на организацията ги 
превръща в по-ценни, трудни за имитиране и 
незаменяеми.

Редица проучвания подчертават, че 
технологичните способности имат ключова 
роля в иновационните дейности. Например 
Коен и Левинтал поддържат, че технологичните 
способности стимулират организационното 
научаване и генерират продуктови иновации 
(Cohen and Levinthal,  1990). Мурман и 
Слотеграф установяват, че технологичните 
способности не само насърчават креативността 
при новите продукти, но се отразяват и върху 
скоростта на разработването им (Moorman and 
Slotegraaf, 1999).

Второ, концепцията за организационната 
инерция (“organizational inertia concept”) се 
о сновава на  разбирането,  че  тъй като 
иновациите привнасят нови идеи и практики в 
организацията, те се намират под въздействието 



71“БИЗНЕС ПОСОКИ”

на съществуващите организационни процеси и 
практики. Организационната инерция се отнася 
до стабилността в продуктите, процесите и 
политиките, която води до неадекватно 
адаптиране към променящата се обкръжаваща 
среда .  Организациите  че сто  въвеждат 
определени практики, за да максимизират 
ефикасността на операциите си и да получат 
надеждни резултати. С времето тези практики се 
вплитат в организацията и водят до автоматични 
реакции, основани на миналия опит и създават 
силна вътрешна съпротива срещу радикалните 
промени. От една страна тези ограничения 
улесняват и допринасят за гладкото протичане 
на операциите на фирмата. От друга страна, 
институционализираните практики могат да 
създадат силен натиск срещу радикалните 
промени в статуквото. 

В подкрепа на тази концепция Гилбърт 
разграничава два типа организационна инерция, 
които силно подкопават радикалните промени: 
свързана с ресурсите и свързана с практиките. 
П ъ р в а т а  с е  о т н а с я  д о  и н е р ц и я т а  в 
разпределението на ресурсите, а втората – до 
инерцията в процесите на използване на 
ресурсите (Gilbert, 2005).

Преодоляването на организационната 
инерция изисква стратегическа гъвкавост – 
способност на фирмата да преразпределя и 
преконфигурира организационните си ресурси, 
процеси и стратегии, за да се справи с промените 
в обкръжаващата среда.

Б а з и р а й к и  с е  н а  ко н ц е п ц и и т е  з а 
поглъщащата способност и организационната 
инерция, Жоу и Ву изследват въздействието на 
т е х н о л о г и ч н и т е  с п о с о б н о с т и  в ъ р ху 
използването и изследването (Zhou and Wu, 
2010). Те установяват, че технологичните 
способности имат нарастващо положителен 
ефект върху иновациите в резултат на 
използване, но ефектът им върху иновациите в 
резултат на изследване има форма на буква А, 
което означава, че умереното равнище на 
технологични способности съответства на най-
високото ниво на изследване, докато високото 
ниво на технологични способности всъщност 
ограничава изследването на нови алтернативи 
от фирмата. Казано по друг начин, резултатите 
на Жоу и Ву означават, че богатите опит и 
познания за съществуващите технологии на 
фирмата може да ограничат намерението й да 

изследва бъдещи възможности, възникващи от 
нови технологии. 

В  и з с л е д в а н е  н а  к и т а й с к и 
високотехнологични компании Шан и Жоли 
разглеждат технологичната стратегия на 
фирмата като израз на способността й за 
технологични иновации. Те приемат, че целта на 
технологичната стратегия е да ръководи 
фирмата при придобиването, развитието и 
прилагането на технологиите с цел получаване 
на конкурентно предимство (Shan and Jolly, 
2010). Технологичната стратегия е под 
въздействие на технологичната среда, в която 
фирмата оперира, а последната най-общо 
представлява комбинация от променливи като 
структура на отрасъла,  о собено сти на 
техническата промяна, обкръжаващата среда от 
политики, и т.н. От тази стратегия се очаква да 
подкрепя стратегията на бизнес единицата за 
създаване и използване на специфични 
предимства. На технологичната стратегия 
обикновено се гледа и като на непрекъснат 
процес на натрупване на знания, водещ до нови 
продукти и процеси.

Способността за технологични иновации 
същите автори дефинират като специфична за 
фирмата комбинация от оборудване, умения, 
знания, отношения и нагласи, която се отнася до 
възможността й да прилага, да разбира, да 
променя и да създава процеси и продукти. 
Способността за технологични иновации 
включва всички умения, необходими за:

1. търсене и избиране на най-подходящата 
технология;

2. овладяване на избраните технологии и 
успешното им използване в производството;

3. адаптиране на тези технологии към 
специфичните условия на производство и 
локалното търсене;

4. извършване на последващи подобрения 
чрез непрекъснати малки усъвършенствания;

5. търсене на по-важни иновации чрез 
усъвършенстване на оборудването за НИРД;

6. провеждане на базисни проучвания.
Според Шан и Жоли способността за 

технологични иновации може да се разглежда 
като съставена от три отделни способности. 
Първо, инвестиционни способности – това са 
уменията, необходими за определяне и 
получаване на технология за проектиране, 
разработване и производство на нови продукти/ 
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съоръжения .  От  те зи  умения  зависят 
капиталовите разходи по проекта, избора на 
м а щ а б ,  т е х н о л о г и я  и  о б о р у д в а н е . 
Инвестиционните способности имат два 
елемента: пред-инвестиционно планиране и 
изпълнение на проекта. Второ, производствени 
с п о соб н о с т и  –  т е  въ зд е й с т ват  въ р ху 
производителността на труда и капитала, както и 
върху ефикасността при използване на 
материалите и енергията. Тези способности 
и м ат  т р и  е л е м е н т а :  р а з р а б от ва н е  н а 
производствени процеси; разработване на 
продукти; мониторинг и контрол върху 
разработването на процеси и продукти. Трето, 
трансферни способности – отнасят се до 
умението за предаване на информация, умения и 
технологии, и за получаване на такива от други 
отдели на фирмата, от клиенти, доставчици, 
консултанти, технологични институции, и т.н. 
Разграничаването на тези способности се дължи 
на това, че иновацията не може да се разглежда 
само като вътрешнофирмен проблем, доколкото 
връзките с външни партньори и мрежите, в 
които фирмата участва, също имат важна роля.

Арно и Тюрио разглеждат технологичната 
способност като състояща се от три ключови 
елемента:  стратегиче ски спо собно сти, 
вътрешни способности и външни способности 
(Arnold and Thuriaux, 1997). Тези елементи са 
взаимосвързани и взаимозависими (фигура 1). 

Наличието на всички елементи, показани 
на фигура 1, е идеалната ситуация, необходима 
за иновационен и конкурентен успех. Степента, 
обаче, до която компаниите действително 
притежават описаните способности, е различна, 
като проучванията показват, че тя нараства с 
увеличаване на размера на фирмата. Тази 
зависимост може да се обясни с това, че 
увеличаването на размера на фирмата води до 
засилване на разделението на труда, в резултат 
на което фирмата може да развива и да осигурява 
специалисти с онези умения, които са 
необходими за различните измерения на 
технологичната способност.
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Източник: адаптирано по Arnold and Thuriaux, 1997 
 

Фигура 1. Ключови елементи на технологичната способност 
 

Стратегически способности 

· Търсене на пазарни възможности 
· Разбиране и управление на съответствието между способности на фирмата и нужди 

на пазара 

Вътрешни способности 

Управление на базата от осезаеми 
технологии 
· Продукти 
· Съоръжения за НИРД 
· Подходящи завод и оборудване 
 

Разработване и управление на 
подходящите неосезаеми ресурси 
· Кодифициран интелектуален капитал 
· Профилът с квалификацията и 

уменията е адаптиран към нуждите на 
фирмата 

· „Мълчаливо“ знание 
 
Създаване на необходимата 
организация 
· Способности за управление на 

технологията 
· Способности за управление на 

промяната 
· Координиране между вътрешните 

собственици на способности 

Външни способности (участие в 
мрежи) 

Достъп до външно знание 
· Наука 
· Технология, техники 
· Артефакти, практики 
· Ноу-хау, „мълчаливо“ знание 
· Информационни ресурси 
 

Управление на отношенията между 
производител и потребител 
 

Достъп до партньори с необходими 
допълнителни ресурси 
· Допълнително знание 
· Допълнително производство 
· Допълнителна отговорност по 

веригата на доставки 

С т р а т е г и ч е с к и т е  с п о с о б н о с т и 
осигуряват информационните и контролни 
механизми, които позволяват на фирмата да 
управлява способностите си и да ги прилага на 
пазара. Това ниво е свързано със съзнателно 
дистанциране на мениджърите от ежедневния 
кръговрат на икономическите дейности в опит 
да разберат кое знание води до успех на бизнеса, 
и да използват това „знание за знанието“, за да 
подобрят представянето на фирмата. На това 
ниво се случва взаимодействието между 
технологичните и бизнес способностите на 
фирмата, и по-конкретно - осигуряването на 

съответствие между нуждите и желанията на 
потребителите, технологичните възможности 
на отрасъла, и способностите на самата фирма. 
Така се определят базисните компетентности на 
фирмата .  На това  ниво се  уточнява  и 
продуктовата стратегия на фирмата въз основа 
на приноса на всяка от трите сфери, посочени 
по-горе. От гледна точка на иновациите е важно 
включването на технологичните въпроси в 
бизнес стратегията на фирмата.

В съвременния бизнес стратегическата 
функция вече няма монопол върху научаването, 
но има за задача да гарантира, че научаване е 
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налице на всички нива в организацията, 
например чрез  групи за  непрекъснато 
усъвършенстване. По този начин и събирането и 
разпределението на информация за пазара е 
р а з п р ъ с н ат о  в  ц я л ат а  ф и р м а ,  а  н е  е 
изключителна отговорност на „героичния“ 
предприемач на Шумпетер.

Втората група ключови елементи се отнася 
до вътрешните способности на фирмата – до 
способността на нейния мениджмънт:

·да идентифицира и да инвестира в 
подходяща физическа инфраструктура, за да 
отговори на конкурентните предизвикателства 
пред фирмата;

·да анализира ситуацията, да 
идентифицира и да осигурява необходимите 
умения;

·да организира по подходящ начин и да 
разбира кога организацията трябва да се 
промени.

Необходимото равнище на тази група 
с п о с о б н о с т и  н е и з б е ж н о  з а в и с и  о т 
конкурентите, дори когато за фирмата е по-
удобно да мисли за представянето си в 
а б с о л ю т н и  с т о й н о с т и  ( н а п р и м е р 
съответствието със стандартите за качество от 
серията ISO 9000).

Третата група способности са външни - 
о т н а с я т  с е  д о  у п р а в л е н и е т о  н а 
взаимоотношението  между фирмата  и 
външните ресурси, които са й необходими. В 
литературата за иновации с тези способности е 

свързана дискусията за мрежата от партньори на 
фирмата. Съвременните изследователи приемат, 
че взаимодействието в мрежата от партньори е 
основен въпрос на иновационния процес, и, 
следователно, умението да се изграждат 
взаимоотношения само по себе си е способност 
с критично значение.

Ръш и кол. представят модел за оценка на 
технологичните способности на фирмата, 
предназначен за прилагане от разработващите 
политики институции – държавни агенции, 
международни организации, отраслови 
организации и т.н., при оценката на силните и 
слаби страни на фирмите от определен сектор 
или регион (Rush et al., 2007). 

Тръгвайки от понятието „технологична 
способност“, тези автори отбелязват, че 
способността по принцип е възможност да се 
направи нещо, а технологичната способност се 
отнася до възможността за намиране и 
използване на технология за спечелване на 
стратегическо предимство. Идеята на техния 
модел е да се свържат знанието за ключовите 
способности на фирмата в областта на 
технологичната иновация с етапите на развитие 
на  технологичнат а  спо собно ст,  които 
позволяват на фирмата да избере и да използва 
някаква технология, за да създаде свое 
стратегическо конкурентно предимство. 
Деветте основни компонента, които Ръш и кол. 
включват в модела си, са представени в таблица 
2.

Таблица 2. Модел за оценка на технологичните способности на фирмата
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Източник: Rush et al., 2007.
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П о  о т н о ш е н и е  н а  е м п и р и ч н и т е 
индикатори за измерване на технологичната 
синергия в публикуваните до момента 
изследвания са представени различни подходи. 

А к у р  и  ко л .  о п е р а ц и о н а л и з и р ат 
състоянието на технологичната компетентност 
на фирмата с помощта на пет индикатора: (1) 
разбиране на основните компетентности на 
фирмата и адаптиране на технологичните 
способности към нуждите на пазара; (2) 
способност да се определят технологиите, които 
са релевантни за бизнес стратегията на фирмата; 
(3) способност за развитие на нови технологии 
във фирмата; (4) комуникиране на научените 
уроци в рамките на цялата организация; и (5) 
комуникиране на научените уроци във времето 
(Acur et al., 2010). Тези индикатори оценяват 
способността на фирмата да възприема нови 
т ех н ол о г и и  и  н о в и  и д е и ,  ка кто  и  д а 
разпро ст ранява  това  знание  в  цялат а 
организация.

Жоу и Ву разработват скала за измерване 
на технологичната способност, която оценява 
умението на фирмата да използва различни 
технологии (Zhou and Wu, 2010). Емпиричните 
индикатори, които използват тези автори, са: (1) 
п р и д о б и ва н е  н а  ва ж н а  т ех н ол о г и ч н а 
и н ф о р м а ц и я ;  ( 2 )  о т к р и в а н е  н а  н о в и 
технологични възможности; (3) ответна реакция 
на технологичните промени; (4) овладяване на 
н а й - с ъ в р е м е н н и т е  т ех н ол о г и и ;  и  ( 5 ) 
разработване на непрекъснат поток от иновации.

З а  д а  и з м е р я т  с п о с о б н о с т т а  з а 
технологични иновации,  Шан и  Жоли 
разработват система от индикатори за всяка от 
трите групи способности – инвестиционни, 
производствени и трансферни, които според тях 
съставляват способността за технологични 
иновации (Shan and Jolly, 2010).

Инве стиционните  спо собно сти се 
измерват чрез средния дял на разходите за 
различни иновационни дейности от продажбите 
на фирмата, за последните три години. Авторите 
предлагат да се използва седем-степенна скала, 
в която стойностите са: дял ˂  1%; дял между 1% 
и 3%; дял между 3% и 5%; дял между 5% и 7%; 
дял между 7% и 10%; дял между 10% и 20%; дял 
> 20%. Иновационните дейности, които 
формират тези разходи, са определени на база на 
Ръководството от Осло (OECD-Eurostat, 1997) и 
включват седем типа активности: (а) покупка на 

осезаеми технологии (например машини и 
оборудване); (б) покупка на неосезаеми 
технологии (например патенти и лицензии); (в) 
осъществяване на дейности по изследване и 
развитие извън фирмата (например привличане 
на подизпълнители за дейностите по изследване 
и развитие, или съвместно осъществяване); (г) 
осъществяване на дейности по изследване и 
развитие във фирмата; (д) обогатяване на 
знанието във фирмата (например чрез обучения, 
привличане на външни експерти за разрешаване 
на проблеми, опити и експерименти); (е) 
у с ъ въ р ш е н с т ва н е  н а  с ъ щ е с т ву ва щ ат а 
технология за продукти и процеси; (ж) 
маркетинг на нови или усъвършенствани 
продукти.

За измерването на производствените 
способности на фирмата Шан и Жоли предлагат 
осем индикатора: (а) усъвършенстване на 
производствения процес; (б) усъвършенстване 
на продукта; (в) проектиране на промени в 
организацията  на  производството;  ( г ) 
усъвършенстване на качеството на продукта; (д) 
имитиране на технологиите, въведени от 
к о н к у р е н т и т е ;  ( е )  и м и т и р а н е  н а 
нововъведенията в продуктите, въведени от 
конкурентите; (ж) разработване на собствена 
технология от фирмата (например машини, 
процеси, и т.н.); (з) проектиране на нови 
продукти.

Трансферните способности според 
същите автори могат да се измерват чрез 
индикатори като: (а) връзки на отдела по 
изследване и развитие с производствения отдел; 
(б) връзки на отдела по изследване и развитие с 
маркетинговия отдел; (в) външни връзки с 
доставчици на оборудване,  материали, 
компоненти, софтуер; (г) външни връзки с 
клиенти или потребители; (д) външни връзки с 
конкуренти или други фирми в отрасъла; (е) 
външни връзки с частни консултантски 
компании; (ж) външни връзки с университети 
или други институции за висше образование; (з) 
външни връзки с държавни изследователски 
институти.

К а л а н т о н  и  ко л .  и з п о л з в ат  т р и 
индикатора за измерване на технологичната 
синергия - способността на фирмата да използва 
съществуващите технологични знания и 
ресурси, за да разработи нов продукт (Calantone 
et al., 2006). Тези индикатори са: (а) до каква 
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степен продуктът може да бъде произведен с 
използване на заводите и оборудването на 
фирмата, без да се правят изменения в тях; (б) до 
каква степен процесът на производство на 
продукта е познат или усвоен от фирмата; (в) до 
каква степен технологията, използвана в 
разработването на продукта, е позната или 
усвоена от фирмата.
В проучването си Молина-Кастильо и Мунера-
А л е м а н  и з м е р в ат  с ъ о т в е т с т в и е т о  н а 
технологичните ресурси на фирмата с проекта за 
нов продукт с три емпирични индикатора 
(Molina-Castillo and Munuera-Aleman, 2009). 
Тези индикатори са: (а) до каква степен 
ресурсите за изследване и развитие, заделени за 
разработване на продукти, хората и уменията 
във фирмата са адекватни за разработването на 
конкретния продукт; (б) до каква степен 
ресурсите за проектиране и разработване на 
дизайн, хората и уменията във фирмата са 
адекватни за проектирането и разработването на 
дизайн на конкретния продукт; (в) до каква 
степен ресурсите за производство и операции, 
съоръженията и хората във фирмата са 
адекватни за производството на конкретния 
продукт.

Емпирично проучване на технологичната 
синергия в български фирми

Изследването е проведено в края на 2016 
г. Използваните методи за събиране на данни са 
структурирано персонално интервю и 
структурирана персонална онлайн анкета.

Изследователският въпрос се отнася до 
това дали технологичната синергия въздейства 
върху резултатите от разработването на нови 
продукти. Във връзка с този изследователски 
въпрос са издигнати следните хипотези:

Х1: Има връзка между технологичната 
синергия и успеха на новия продукт.

Х2: Има връзка между технологичната 
синергия и показателите за измерване на успеха 
на новия продукт.

П о  о т н о ш е н и е  н а  е м п и р и ч н и т е 
индикатори за измерване на технологичната 
синергия
ние защитаваме позицията, че могат да бъдат 
разграничени няколко различни, макар и 
свързани един с друг аспекта на технологичната 
с и н е р г и я .  В  с ъ о т в е т с т в и е  с  т о в а  з а 

операционализиране на технологичната 
синергия в настоящото проучване е възприет 
подходът на Молина-Кастильо и Мунера-
Алеман, но с модификация на емпиричните 
индикатори. Ние приемаме за най-подходящо да 
бъде използвана съставна (композитна) 
променлива, изчислена като среднопретеглена 
стойност от стойностите на четири емпирични 
индикатора. Всеки от емпиричните индикатори 
представлява твърдение, чиято истинност 
респондентът трябва да отрече или потвърди, 
т.е. индикаторът приема стойности 0 или 1. 
Съставната променлива също приема стойности 
в интервала от 0 до 1. Формулировката на 
емпиричните индикатори е следната:

1. Т е х н о л о г и я т а ,  и з п о л з в а н а  в 
разработването на новия продукт, е 
позната на фирмата

2. Фирмата разполага със знанията, 
уменията и ресурсите в областта на 
изследването и развитието, необходими 
за разработването на новия продукт

3. Фирмата разполага със знанията, 
уменията и ресурсите в областта на 
проектирането и дизайна, необходими 
за разработването на новия продукт

4. Фирмата разполага със знанията, 
уменията и ресурсите в областта на 
п р о и з вод с т во т о  и  о п е р а ц и и т е , 
необходими за създаването на новия 
продукт
Зависимите променливи, чрез които се 

измерва успеха на новия продукт, са две. 
Първата е Показатели за измерване на 
р е з ул т ат и т е  о т  н о в и я  п р од у к т.  Тя  е 
операционализирана чрез 13 емпирични 
индикатора, както следва: удовлетворение на 
потребителите от новия продукт; брой 
потребители на новия продукт; приемане на 
н о в и я  п р о д у к т  о т  п о с р е д н и ц и т е / 
дистрибуционната система на фирмата; 
продажби на новия продукт; пазарен дял на 
новия продукт; печалба от новия продукт; 
новият  продукт  има  предимство  пред 
продуктите на конкурентите;  време за 
разработване на новия продукт; разходи за 
разработване на новия продукт; новият продукт 
въздейства положително върху продажбите на 
други продукти на фирмата; дял на броя нови 
продукти от общия брой продукти на фирмата; 
дял на продажбите на всички нови продукти от 
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общите продажби на фирмата; дял на печалбата 
от всички нови продукти от общата печалба на 
фирмата.

Втората зависима променлива е Степен 
на успех на новия продукт. Тя е измерена на 5-
степенна скала с отговори, вариращи от 
„абсолютен неуспех“ до „абсолютен успех“.

Първични единици на настоящото 
изследване са фирми, които функционират на 
територията на страната и са активни в 
разработването на нови продукти. Наблюдавани 
единици са онези мениджъри в първичните 
е д и н и ц и ,  ко и т о  о т  гл е д н а  т о ч к а  н а 
разпределението на функциите в конкретната 
фирма отговарят в най-голяма степен за 
продуктовите иновации. Във всяка първична 
единица е излъчена само по една наблюдавана 
единица. Първичните единици са избрани по 
случаен начин. Реализираната извадка е с обем 
от 304 наблюдавани единици в същия брой 
първични единици.

Резултати от емпиричното изследване

Връзките между технологичната синергия 
и зависимите променливи са установени чрез 
приложение  на  корелационен  ана лиз . 
Изчисленията са направени чрез SPSS . 
Ко е ф и ц и е н т и т е  н а  ко р е л а ц и я  м е ж д у 
независимата и двете зависими променливи се 
съдържат в таблица 2. Удебелените стойности са 
тези на статистически значимите коефициенти 
на корелация между независимата променлива и 
зависимите променливи.

Таблица 2. Коефициенти на корелация между технологичната 
синергия и зависимите променливи

 
Променлива Показатели за измерване на 

резултатите от новия 
продукт 

Степен на успех на новия 
продукт 

Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-
tailed) 

N Correlation 
Coefficient 

Sig. (2-
tailed) 

N 

Зависими променливи 

Показатели за измерване на резултатите 
от новия продукт 

1,000   304 -0,020 0,732 304 

Степен на успех на новия продукт -0,020 0,732 304 1,000   304 

Независима променлива 

Технологична синергия 0,132* 0,022 304 0,120* 0,036 304 

* При ниво на значимост 0,05. 

Таблица 2 дава основание да се формулира резултат от проверката на издигнатите хипотези. 
Резултатът е, че има връзка между степента на технологична синергия и показателите за измерване 
на резултатите от новия продукт, както и между степента на технологична синергия и степента на 
успех на новия продукт. Технологичната синергия е фактор за успех на новите продукти, който 
въздейства върху всяка от двете зависими променливи.
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На фигура 2 са показани дяловете на 
положителните отговори на индикаторите, 
съставящи променливата Технологична 
синергия. От разпределението на дяловете се 
вижда, че най-силно представените емпирични 
индикатори са дали технологията, въплътена в 
новия продукт, е позната на фирмата, както и 
дали тя разполага със знанията, уменията и 
ресурсите в областта на изследването и 
развитието. Прави впечатление, че дяловете на 
положителните отговори нямат голяма вариация 
и са сравнително близки по стойност.

Заключение

В статията е изследвано въздействието на 
технологичната синергия върху резултатите на 
новите продукти. За целта са систематизирани 
проучванията върху технологичната синергия, 
изложени са методологическите аспекти на 
емпирично изследване в български фирми и са 
п р е д с т а в е н и  п о л у ч е н и т е  р е з ул т а т и . 
Възможностите за бъдещи изследвания върху 
ролята  на  технологичната  синергия  в 
разработването на нови продукти са свързани с 
репликиране на емпиричното проучване. Това 
би позволило проследяване на промени както в 
наличието на връзка между равнището на 
технологична синергия и успеха на новия 
продукт, така и в силата на тази връзка.
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    Бургаски свободен университет

Въпреки широката палитра от мнения, 
която се среща при тълкуване на стрес-
тестването на оперативните финансови 
системи, ние отстояваме тезата, че те са 
инструмент за ефективно реализиран 
стопански мениджмънт. Аргументите за това 
са най-малко два, а именно: първо, стрес-
тестовете показват определена стационарна 
картина, наричана често “снимка”, но при 
определени условия, тя може да се тълкува като 
динамична  рет ро спекция  на  отчетени 
финансови резултати; и второ, те дават 
възможност за адекватно моделиране, което ще 
покаже как институцията ще функционира, ако 
тя бъде поставена в една реална ситуация на 
силно негативни сценарии. Поради това, ние ще 
се опитаме да разгледаме изискванията на 
Базелските споразумения като основа на 
възприетите пруденциални норми на банков 
надзор, ще направим анализ на резултатите от 
проведените стрес-тествания на банковия 
сектор в Европейския съюз и неговото 
състояние в Република България, ще откроим 
едно мнение за негативното въздействие на 
пандемията, свързана с CoViD-19 за някои 
икономически региони. 

� I. В специализираната литература са 
налице коментари за  прилагането или 
отхвърлянето на  практиката  за  стре с-
те стирането  на  финансови  системи и 
моделиране на техните сценарии. От една 
страна, стрес-тестването допълва стандартните  
коефициенти за достатъчност на капитала, 

придавайки някаква ориентация към бъдеща 
перспектива ,  изучава  хоризонт ално  и 
вертикално ситуациите, пред, които би се 
изправила банковата система. Сравнителният 
подход предлага по-голяма съгласуваност на 
стандартите за надзор, предоставя ценна 
информация, показваща до колко икономически 
сътресения или финансови шокове влияят на 
най-големите банки като цяло и отделно. 
Оповестяването на резултатите от стрес-
тестването насърчава прозрачността чрез 
публично предоставяне на систематична и 
сравнима информация за  финансовото 
състояние на банките. [, (2013) Bernanke, B. Sh.]

От друга обаче, стрес-тестирането на 
финансово-кредитните институции показва 
с т е п е н т а  н а  п о т е н ц и а л н и  з а г у б и  п о 
хипотетичните последици от определени 
фактори, но не определя вероятността от 
бъдещи стресови събития. В по-дългосрочна 
перспектива стрес-тестовете не представят 
прогноза за загубите на банковия сектор. 
Аргументи за това се посочват, че резултатите от 
изпробваната методика са приблизителни и 
дават оценка на потенциалното, шоково 
въздействие върху финансовото състояние на 
кредитните институция. С други думи, стрес-
тестването дава информация за поредица от 
определени рискови фактори (шокове), които 
отговарят на вероятностно възможни, кризисни 

 събития.[2, (2015) Krasheninnikov, N.V.]
При този ред на мисли, напоследък все 

повече се засилва твърдението, че стрес-
тестовете могат да предскажат вероятност 
от дефолтни състояния - ситуации по 
невъзможност от изплащане на натрупани 
дългове. Въпреки, че те могат да се предвидят, 
все  още липсва  единна база  данни за 
потенциални дефолт-емитенти на дълговия 
пазар. За това е препоръчително да се прилагат 
скорингови модели, от които да се получава 
информация за кредитополучателите за 
последните 10-15 години. [3, (2003) Sullivan, A.]

Американският професор по финансово 
моделиране Едуърд Алтман (англ. Edward 
Altman) развива идеята за разработване на 
вероятностен модел за прогнозиране на бъдещи 
фалити на компании. За това той изгражда 
многофакторни (двуфакторен, петфакторен и 
седемфакторен )  модели от  финансови 
коефициенти за прогнозиране на вероятността 
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от банкрут на компании, известени като “Altman 
Z-score models”.

� В последствие чрез (Altman, 2005, 2008) 
и (Anjum, 2012), се конструират допълнителни 
модели, включващи частни компании, чиито 
акции се листват или не се котират на фондовата 
борса, финансово-кредитни институции и други 
за развиващите се пазари. Моделите за 
предсказване на фалити се класифицират като 
еднопроцесни, едномерни и многомерни 
(мултивариативни) чрез използване на 
множествен дискриминантен анализ. [4; 5 
(2005) Altman, E.; (2012) Anjum, S.]

� В по-ново време анализаторите изразяват 
мнението, че Z-score моделите могат да 
демонстрират много висока надеждност при 
прогнозиране на неблагоприятни сценарии от 
фалити. [6, (2008) John B. Caouette]. Формират се 
няколко групи от автори, които изразяват 
следните вероятностни надеждности, а именно 
на:

(a) Edward Altman отстоява положението, 
че моделите имат висока надеждност на 
прогнозиране до една година равна на 94% и за 
две години на 72%. Robert J. Edmistar (1972) 
добавя, че за малки фирми могат да предвиждат 
банкрути на около 93%. Това е важно, защото 
всички минали проучвания се занимават с по-
големи корпорации; 

(b) Kenneth Ley (1987), използвайки 
анализа на Logit, който има по-добра и 
дългосрочна предсказуемост, например за три 
години е както следва равна на 96%, 92% и 90%. 
McKee et al. (2000), използвайки алгоритъм за 
рекурсивно разделяне и достига предсказваща 
точност до 97% [7, (2012) Anjum, S.]; 

(c) Lifschulz и Jacobi (2010) между 2000 и 
2007 г. оценя вероятността от банкрут на 
израелски компании и отстоява позицията, че те 
биха могли да разчитат на 95% степен на точност 
за една година и по-ниско на около 85% степен 
на точност при две години за оценка;

(d) Alkhatib (2011) предвижда със 75% 
точност за 5 години, 94% за 4 години и 100% за 
една и две години. Wang & Cambell (2010) се 
основават на точност от 95% на „делистинга“ на 
борсата за китайските публични компании. Yair 
Ingbar (1994) прогнозира на 93% от банкрута на 
израелски частни компании до 1 година и 73% за 
двугодишен период. [8, (2019) Predicting 

Financial Stability].

I I .  Т ъ л к у в а н е т о  н а  п о н я т и е т о 
"пруденциален" изисква да обърне внимание на 
факта, че то влезе в активна употреба в началото 

-ви 
на 21 век, което на практика означава - 
“ п р е д п а з л и в ” ,  “ б л а г о р а з у м е н ”  и л и 
“далновиден”. Сферата на употреба е свързана с 
финансова и икономическа лексика, която по 
принцип е заимствана от англо-американската 
банкова практика. Причина за това е активното 
използване на този термин в международните 
финанси и еднозначното превеждане от 
английски на “prudential”.

Първичното значение на “prudential” се 
с в ъ р з в а  с  л а т и н с к и  “ p r o v i d e n t i a ”  -  
предвидливост, далновидност, предвидливост и 
предпазливост, от предвиждам “гледай напред, 
подготвям се” - от “pro” (напред) плюс “videre” 
(виждам).

С п о р е д  е в р о п е й с к а т а  ко м и с и я , 
респективно “Финансов надзор и управление на 
р и с к а ” ,  п р а в и л а т а  н а  Е С  о т н о с н о 
“пруденциалните изисквания се отнасят главно 
до размера на капитала и ликвидността, които 
банките притежават. Целта на тези правила е да 
се засили устойчивостта на банковия сектор на 
ЕС, така че той да може по-добре да поема 
икономически шокове, като същевременно 
гарантира,  че банките продължават да 
финансират икономическата активност и 
растеж”. [9, (2020) Prudential requiremants]

Международната банкова практика 
разграничава понятията “банково регулиране”, 
“банков надзор”, както и “органи за банкова 
регулация”. Въпреки, че е дискусионно да се 
определи как понятието „регулация“ се 
различава от „надзор“. Независимо от това, те 
формират основата на процеса на надзор и 
контрол в банковия сектор. 

Под една или друга форма система за 
банков надзор съществува повече от 100 години, 
по-специално в САЩ и в страните от Северна 
Европа.  През  по следните 20 години е 
общоприето, че системата за банков надзор 
играе ключова роля за формирането и 
развитието както на самия финансов сектор, 
така и на икономиката като цяло. Следователно 
не е случаен факта, че в днешно време обхвата на 
надзорните функции се разширява и обхваща 
в с е  п о в е ч е  о б л а с т и  о т  ф и н а н с о в о -
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икономическата дейност.
По настоящем термина “пруденциален” се 

основава на понятията “пруденциален надзор”, 
“пруденциални норми” и “пруденциално 
регулиране”. По-конкретно определение на тези 
понятия все още липсва, но тяхното съдържание 
изкристализира около следните няколко 
коментарии:

ь  пруденциален надзор - предварителен, 
„ранен“ надзор, който позволява регистриране 
на потенциални възможности за усложнения и 
проблеми в дейността на финансовите 
институции; 

ь пруденциални норми - задължителни 
изисквания, прилагането на които гарантира 
надеждност, ликвидност и платежоспособност, 
управление на риска, защита интересите на 
акционерите и инвеститорите;

ь пруденциалното регулиране - по 
характеристика и операции е сходно на 
понятието “пруденциалния надзор”.

В международната финансова практика 
термина пруденциалност активно се използва в 
името на регулаторните институции. Например 
за това е австралийския орган за пруденциално 
регулиране (Australian Prudential Regulation 
Authority, APRA).

Пруденциалният банков надзор (англ. 
prudential banking supervision, наричан още 
разумен банков надзор) включва регулации, 
които са система от ограничения за финансово-
кредитните институции с цел да се гарантира 
тяхната стабилност и да се защитят интересите 
на вложителите. Централната банка установява 
списък и процедура за прилагане на мерки към 
и н с т и т у ц и и т е  п р и  н а р у ш а в а н е  н а 
пруденциалните норми на дейност. [10, Dragomir, 
L.]

Друг пример е Bank of England, която 
благоразумно регулира и контролира фирмите за 
финансови услуги чрез Органа за пруденциално 
регулиране (Prudential Regulation Authority, 
PRA). 

Правилата за пруденциално регулиране 
изискват финансовите фирми да поддържат 
достатъчен капитал и да имат адекватен контрол 
на риска. Близкият надзор на фирмите 
гарантира, че имаме цялостен преглед на 
техните дейности, за да можем да се намесим, 
ако те не се извършват по безопасен и стабилен 
начин, или в случай на застрахователи, ако те не 

защитават адекватно застрахователите.
Органът за пруденциално регулиране в 

Б а н к а т а  н а  А н г л и я  е  о т г о в о р е н  з а 
пруденциалното регулиране и надзор за над 
около 1500 банки, строителни дружества, 
кредитни съюзи, застрахователи и големи 
инвестиционни посредници. [11, (2020)  
Prudential regulation]

Пруденциалните норми на надзорна 
дейност могат да се разбират и като:

- пределни стойности на рисковете, поети 
от кредитните организации;

-  норми за  създаване на  резерви, 
осигуряващи ликвидността на кредитните 
организации и покриване на възможните загуби;

- изисквания, чието неизпълнение може да 
повлияе неблагоприятно върху финансовото 
състояние на кредитните организации или 
възможността за реална оценка на финансовите 
им дейности, включително изисквания за 
счетоводно отчитане. 

При разкриване  на  нарушения на 
пруденциалните норми надзорните органи 
прилагат два вида мерки за въздействие върху 
кредитните организации: превантивни и 
задължителни. Изборът на мерки за влияние се 
о п р е д е л я  о т  д е й с т в а щ о т о  б а н к о в о 
законодателство.

Превантивните мерки се прилагат в 
случаите, когато недостатъците в дейността на 
финансово-кредитнат а  институция  не 
застрашават пряко интересите на кредиторите и 
вложителите, като например при:

џ вл о ш а ва н е  н а  п о ка з ат е л и т е  з а 
е ф е к т и в н о с т  н а  б а н ко в о - к р е д и т н ат а 
институция, която не застрашава финансовото й 
състояние;

џ откриване на  знаци,  показващи 
опасността от влошаване на финансовото 
състояние, например текущи загуби от банкови 
операции и  транзакции,  тенденция за 
намаляване на собствените средства, отказ на 
клиента да обслужва кредитна институция, спад 
на пазарната стойност на свободно търгуваните 
акции и други подобни факти;

џ в случай на неспазване на изискванията 
на законодателството и регулаторните актове на 
Централната банка относно регистрацията на 
кредитна организация, нейното лицензиране и 
разширяване на обхвата на дейностите.

Тези мерки биха могли да конкретизират 

https://cadmus.eui.eu/browse?type=author&value=DRAGOMIR,%20Larisa
https://cadmus.eui.eu/browse?type=author&value=DRAGOMIR,%20Larisa
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към следните дейности:
(i) Запознаване на топ-мениджмънта на 

ф и н а н с о в о - к р е д и т н ат а  и н с т и т у ц и я  с 
информация за недостатъци в нейната дейност и 
валидността на заключението на надзорния 
о р г а н  з а  т р е в о ж н о т о  с ъ с т о я н и е  н а 
пруденциалните норми;

(ii) Препоръки на надзорния орган за 
коригиране на ситуацията в съответната  
институция;

( i i i )  Ко н к р е т н и  п р е д л о ж е н и я  з а 
предо ст авяне  на  програмни  мерки  за 
отстраняване на допуснатите отклонения;

(iv) Осъществяване на допълнителен 
контрол върху дейността на кредитната 
институция  и  прилагане  на  мерки  за 
нормализиране на нейните дейности.

Принудителните мерки за въздействие се 
прилагат в случаите, когато те  произтичат от 
характера на извършените пропуски или 
нарушения. Отчита се факта, че прилагането 
само на превантивни мерки за въздействие не 
може да осигури адекватно  приспособяване 
към нормална  дейно ст  на  кредитнат а 
институция. Основания за принудителни мерки 
могат да бъдат:

- нарушения (неизпълнение) от кредитната 
организация на банковото законодателство, 
наредби и инструкции на Централната банка;

-  н е п р ед с т а вя н е  н а  и н ф о рма ц и я , 
предо ставяне на непълна или неточна 
информация, както и установените случаи, 
когато извършените от кредитната организация 
операции създават реална заплаха за интересите 
на клиентите.

В хода на коментирания аспект в 
Европейския съюз действа Регламент (ЕС) № 
5 7 5 / 2 0 1 3 ,  г а р а н т и р а щ ,  ч е  б а н к и т е  и 
инвестиционните посредници контролират 
рисковете и разполагат с нужния капитал. По 
принцип регламентът установява единен набор 
от хармонизирани пруденциални правила, които 
банките в целия ЕС трябва да спазват. Този така 
наречен „единен европейски наръчник“ има за 
цел да осигури адекватно прилагане на глобални 
стандарти за банковия капитал ( ) във Базел III
всички държави от ЕС. [12, (2012) Vutev, Zh.]

Пруденциалните мерки в областта на 
стрес-тестирането е необходимо да включват:

Първо, по-високи и адекватни на това 

капиталови изисквания. 
Банките трябва да поддържат общ размер 

на капитала, който да съответства най-малко на 8 
% от активите им. Сигурните активи,  като 
например парични средства в брой не се вземат 
предвид, други активи - например заеми на 
други институции се разглеждат като по-
рискови и получават по-голяма тежест. Колкото 
по-рискови активи държи финансово-
кредитната институция, толкова повече капитал 
би трябва да притежава.

Второ, мерки за ликвидност. 
С цел да се гарантира, че банките 

разполагат с достатъчни ликвидни средства, 
като например парични средства или други 
активи, които могат бързо да се превърнат в 
парични средства без загуба или с малка загуба 
на стойност, за които регламентът въвежда два 
ликвидни буфера:

џ отношение за ликвидно покритие, 
чиято цел е да гарантира, че институциите  
разполагат с достатъчно ликвидни средства в 
краткосрочен план;

џ изискване за стабилно финансиране, 
чиято цел е да гарантира, че те разполагат с 
приемлив размер на стабилното финансиране за 
поддържане на активите и дейностите си в 
средносрочен план.

Трето, ограничаващ ливъридж ефект. 
Регламентът въвежда нов регулаторен 

инструмент, наречен “отношение на ливъридж” 
(Leverage Ratio,  например при дадени: Equity 
(нетен капитал) = $70 million, и Debt (дълг) = $30 
million, то 0,43 Debt/Equity; 0,30 Debt/Capital). 
Неговата цел е да ограничи банките от поемане 
на прекомерни дългове на финансовите пазари. 
От 2015 г. банките оповестяват публично своето 
отношение на ливъридж. Ако е целесъобразно, 
комисията по финансов надзор  предлага 
адекватно законодателство, което да направи 
това ново отношение задължително за всички 
институции. [13, (2012) Milanova, Em.; (2019) 
Milanova-Tshoncheva, Em.]

В този коментиран аспект Базелският 
комитет изисква от банковите регулаторни 
органи да използват стрес-тестове (Principles for 
banks: from 1 to 21) като стрес-тестовете трябва 
да бъде неразделна част от цялостното 
управление на риска в управленска култура на 
банката. [14, (2015) Principles for… ]

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe
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Налиц е  са  слабости в  банковото 
управление на риска на кредитни експозиции в 
областите на бек-тестването, стрес-
тестването и мониторинга на утежняващ 
риск. Според проф. Емилия Миланова “стрес 
тестването на кредитния риск от контрагенти не 
беше задълбочено; провеждаше се рядко, 
понякога ad hoc ;  и,  в много банки, не 
предоставяше адекватно покритие на риска от 
контрагента или свързаните с него рискове.” [15, 
(2012) Milanova, Em.]

В процеса на прехода от архитектурата на 
Базел II „Капитал и капиталова адекватност“ 
[Първи стълб “Минимални капиталови 
изисквания” (Minimum Capital Requirements) - 
кредитен, пазарен и операционен риск; Втори 

ст ъ л б  “П р о ц е с  н а  н ад зо р ен  п р егл ед” 
(Supervisory Review Process) - диалог и 
проверка: “Вътрешен анализ на адекватността 
на капитала” - “Надзорен преглед и оценка”; и 
Трети стълб “Пазарна дисциплина” (Market 
Discipline)] към Програмата за реформи на 
Базелския комитет по банков надзор, наречена 
Базел  I I I  наложи усъвършенстване  на 
методологията на стрес-тестването на банките и 
приемането на програма за стрес тестване за 
кредитен риск от контрагенти. За цитирания 
автор “балансираният набор от реформи, 
осъществен в подходяща времева рамка”, 
г а р а н т и р а щ  “ д ъ л го с р оч н а  ф и н а н с о ва 
стабилност”, която ще изглежда по следния 
начин:

1) Common 

Equity 

Capital Ratio  

2) Correctio

ns from 

share capital  

3) Capital 

Conservatio

n Buffer  

4) Countercyclic

al buffer 

5) Minimu

m Tiet 1 

Capital 

6) Minimu

m Total 

Capital 

от 2013 г. - 
от 2% на 
3.5%, на 

първокласни
я Таблица 1  
Балансиран 

набор от 
реформи, 

според 
новите 

изисквания 
на Базел III 

капитал 

(първичен 

капитал Tier 

1) - от 4% на 

4.5%; 

от 2014 г. - 

4% и 5.5%;  

от 2015 г. - 

4.5% и 6%. 

(до към 

01.01.2019 

г.) [16]  

от 2014 г. - 

20%, като за 

всяка 

следваща 

година 

увеличение 

с 20% за да 

достигне 

2018 и 2019 

г. - max 

100%. 

от 

01.01.2016 

г. - 0.625% 

на базов 

първичен 

капитал и 

рискове 

притеглени 

активи; 

всяка 

следваща 

година 

добавяне с 

0.625%; 

от 

01.01.2019 

г. - 2.25%. 

Страните с 

„прекономерен 

кредитен 

растеж“ - наред 

със  защитния 

си буфер ще се 

създават 

антицикличен 

буфер: 0-2.5 на 

базов първичен 

капитал (за 

кризисни 

периоди). 

за 2013 г. - 

4.5%; 

за 2014 г. - 

5.5%; 

от 2015 до 

2019 г. - 

6.00%. 

от 2013 до 

2019 г. - 

8.00%. 
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Tier 1 capital (Tier 1 Common Capital Ratio) е 
основна мярка за финансова стабилност на 
банката от гледна точка на регулатора за оглед. 
Тя се състои от основен капитал, който се състои 
предимно от обикновени акции и оповестени 
резерви (или неразпределена печалба), но може 
също така да включва недоговорени за ползване 
без натрупване привилегировани акции. 
Базелският комитет също така отбеляза, че 
банките са използвани иновативни инструменти 
през годините, за да генерира Tier 1 капитал; те 
са предмет на строги условия и са ограничени до 
максимум 15% от общия капитал от Tier 1. Тази 
част от капитала на Tier 1 ще бъде премахната по 
време на прилагането на Базел III. 

Новите изисквания на Basel III (or the Third 
Basel Accord) или тъй нар. “ключови принципи”, 
включващи се при банковото стрес-тестване са:

-  капиталови  изисквания  (Capi ta l 
requiremants) 

Правилото, залегнало в Базел III от 2010 г. 
изисква банките да държат 4,5% от общия 
капитал (от 2% в Базел II) на рисково-
претеглените активи (RWAs);

- коефициент на ливъридж (Leverage ratio)
Базел III въведе минимален “коефициент 

на ливъридж”. Изчислява се, като се раздели Tier 
1 капитал от средните общи консолидираните 
активи на банката (сума от експозициите на 
всички активи и извън балансовите позиции). От 
банките се очаква да поддържат съотношение на 
ливъридж в излишък от 3%;

- изисквания за ликвидност (Liquidity 
requirements)

В “ликвидно покритие”  банката e 
необходимо да разполага с достатъчно високо 
качествени на ликвидни активи за покриване на 
неговите общи нетни изходящи парични потоци 
в продължение на 30 дни.

III. Дълговата криза в Европа разкри някои 
неработещи механизми в съществуващата 
практика за провеждане на стрес-тестове. Те 
могат да се обобщят в следните две групи:

Според първа група коментарии, кризата 
откри слабости в съществуващата практика на 
стрес-тестирането по следните няколко 
направления [17, (2010) Mihail, B..], а именно:

џ  не пълно използване на стрес-
те стирането на  банките  и  ограничени 

възможности на висшия мениджмънт в процеса 
на управлението на предизвикателствата на 
финансовите рискове;

џ не съвършенства в методологията на 
стрес-тестването;

џ н е  т оч е н  и з б о р  н а  с ц е н а р и и , 
несъвпадение с условията на реалния банков 
сектор;

џ липса на стрес-тестване в различните 
сегменти на бизнеса, които са свързани със 
специфични рискове и продукти;
� Втората група, застъпва становището, че 
“световната финансова криза откроява редица 
недостатъци в използването на дадения 
инструмент във финансовите институции”, а 
именно:

џ много финансови субекти не отделят 
необходимото внимание на стрес-тестването и 
не го интегрирали в структурата на риск-
мениджмънта;

џ резултатите от стрес-тестовете не 
отчитат опита и практическата дейност на 
преобладаващата част от банките в световен 
мащаб; 

џ основните решения на управляващия 
мениджмънт по отношение на издръжката, 
рисковете и мащабите на нарастване на 
допълнителния капитал се приемат без да се 
отчитат резултатите от стрес-тестването, в 
следствие на което непокритите загуби се 
оказват значителни;

џ методологически несъвършенства в 
стрес-тестовете, като например неадекватен 
избор на сценарий, не пълен по видове субекти, 
отсъствие на стрес-тестиране и други;

џ н е  г ъ в ка ва  с и с т е ма  от  с т р е с -
тестиране, невъзможност да се обхванат 
оперативните, агрегатни рискове, да се приемат 
нови  сценарии  и  модели .  [ 18 ,  (2012) 
Improvement of…] 
� По време на финансова криза всички 
основни банкови регулатори изискват от 
фирмите за финансови услуги да допълват 
своите традиционни [Traditional Stress Test: 
(Shock    Profit&Loss)] с обратни стрес-тестове 
[Reverse Stress Testing: (Profit&Loss    Shocks)]. 
Освен посоченото, Българска народна банка 
издава Указания за извършване на стрес-
тестване в рамките на процеса за надзорен 
преглед (Преработена рамка) в обем на 50 
страници. [19, (2018) web-site bnb.bg]. В тях се 
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отбелязва, че стрес-тестовете представляват 
един  от  методите  за  уст ановяване  на 
взаимовръзки между различни рискови 
фактори, както и за установяване на между 
рискови концентрации. За това е необходимо 
стрес-тестовете да бъдат интегрирани в система 
за управление на риска на банката, включвайки: 

- анализ на съвкупността от рискове, 
поети от бизнес структури, както по отделните 
компоненти на портфейлите, така и по-видове 
рискове и бизнес дейностите;

- отчитане на взаимовръзките между 
отделните видове риск;

-  насърчаване  на  ст ре с-те стове , 
изготвени въз основа на използваните 2 подхода, 
включително и обратни стрес тестове6;

- гъвкава платформа, позволяваща 
текущо моделиране на разнообразни стрес-

тестове спрямо различните бизнес направления 
и видове риск, както и при поискване от висшия 
ръководен персонал;

- при необходимост използване на данни 
от цялата организация; 

-  въ зм ож н о с т  з а  ко р и г и р а н е  н а 
допусканията по всяко време.

Кризата с държавния дълг в Европейския 
съюз на практика рефлектира върху гръцки, 
испански, италиански и португалски държавни 
облигации. Ключовият въпрос, интересен за 
инвеститорите е “какво би станало, ако една 
страна от еврозоната изпадне в неизпълнение 
или несъстоятелност, т.е. в технически дефолт?” 
В този контекст графичната интерпретация на 
ситуацията от проведенето предпоследно 
стресс-тестиране на банковата система в 
Европейския съюз показва (виж Диаграма 1). 

Диаграма 1 
Стрес-тестове на банки в Европа - годишни резултати за периода 2009-2014 г.
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През октомври 2014 г. Европейската 
централна банка оценя отрицателно 25 от 130 
големи кредитори в най-големия по своя род 
стрес-тест, който има за цел да се възстанови 
доверието и да сложи край на двугодишен спад в 
кредитирането. Смята се, че то затруднява 
икономическото възстановяване на региона. 
Проведеният стрес-тест открива недостиг на 
общо капитал от 25 млрд. евро (по тогавашен 
курс около 32 млрд. щатски долара), с най-
голяма “пукнатина”, която ще се разтвори в 
Италия. Тестът е част от един по-широк формат, 
който трае цяла година преглед на банковите 
активи от Европейската централна банка.

� Първото по-сериозно и глобално стрес-
тестване в Европейския съюз е направено през 
2011 г. На проверка са тествани 90 банки от 21 
страни, притежаващи над 65% от банковите 
аквиви и повече от 50% от активите на всяка 
страна членка. Стрес-сценариите за селекция, 
обект на внимание са както следва:

� Първит сценарий е базисен (Baseline 
Scenario) - при него се оценяват следни по-
ва ж н и  ма к р о и ко н ом и ч е с к и  а г р е г ат н и 
показатели като спад в брутния вътрешен 
продукт, норма на безработица, норма на 
инфлация, спад в активността на европейските 
фондови борси, увеличение на лихвените 
равнища по европейските държавни ценни 
книжа, нарастване на лихвите при краткосрочно 
междубанково кредитиране и други. 

� При неблагоприятен,  “враждебен 
сценарий” (Adverse) - осем банкови институции 
не покриват изискването от 5% капиталова 
адекватност на базовия капитал спрямо рисково 
претеглените активи (включва базовия 
първокласен капитал и други финансови 
инструменти с високо качество “Minimum Tier 1 
Capital” - по Базел II от 4%, а по Базел III - 6% в 
срока до към 1 Януари 2019 г.), 16 банки са в 
критичната граница с капиталово съотношение 
между 5-6%. От първите осем, пет са испански - 
Mediterraneo-CAM, CatalunyaCaixa, Unnim, 
CajaTres и Banco Pastor; две гръцки - EFG 
Eurobank Ergasias, Agricultural bank of Greece; и 
една австрийска Oesterreichische Volksbanken. 
[12, (2012) Vutev, Sh.] 

� При “стресов сценарий” за развитие на 
икономиката на Евросъюза е заложено 

съкращаване на брутния вътрешен продукт с 
0.7% за 2014 г., в 2015 г. с 1.5%, а в 2016 г. 
повишаване с 0.1%. При “спокоен, базов 
сценарий” се залага повишение, съответно за 
годините - 1.5%, 2.0%, и 1.8%. Инфлацията в 
“шоков сценарий” се установява на нива, 
съответно 1.1%, 0.6%, и 0%, а за “базисен 
сценарий” - 1.2%, 1.5% и 1.7%. Нормата на 
безработица в “стресов сценарий” е заложена на 
равнище 11.3%, 12.3% и 13%, а при “спокоен”, 
съответно - 10.7%, 10.4% и 10.1%.

� На 15 октомври 2013 г. Съвета на Европа 
прие Постановление №1024/2013, в което 
подробно се определя политиката и задачите на 
Европейската централна банка по подготовка и 
въвеждане в действие на единен надзорен 
механизъм. [20, (2013) Council Regulation…] По 
оценки на Европейската централна банка 
показателя „системен стрес“, изпитван в 
банковия сектор на страните от Еврозоната 
(изчислен като вероятност от дефолт на две или 
повече крупни банки и банкови групи в течение 
на близките години) е в диапазона 21-25%). 
Уязвимите страни (“vulnerable countries” - към 
тази група се отнасят Кипър, Гърция, Ирландия, 
Италия, Португалия, Испания и Словения) се са 
обезпечили изискуемата стабилност при:

џ съхранение на ниска доходност на 
банковия бизнес;

џ растящ обем на просрочени кредити;

џ постоянно нарастване на отчисления в 
резерва за покритие на загуби по съмнителни 
активи;

џ съчетаване с обща неустойчивост на 
икономиката;

џ в и с о к и  с и с т е м н и  р и с ко в е  в ъ в 
финансовата сфера на икономиката.
� Б а н ко в о т о  с т р е с - т е с т и р а н е  н а 
Европейската централна банка към 
българската банкова система означава: 
преглед на качеството на активите и оценка 
н а  к р е д и т н и я  р и с к ,  а н а л и з  н а 
необслужваните активи и на базовия 
капитал от първи ред. 

Преди да се премине към процедура за 
провеждане на стрес тестове, ЕЦБ извършва 
преглед на качеството на активите (“asset 
quality review”, абревиирано AQR). Това, 



89“БИЗНЕС ПОСОКИ”

означава да се оцени нивото на кредитния 
риск свързан с конкретен актив на банката, 
например ипотечен заем. При всеки клиент и 
актив (кредитен продукт), свързан с него има 
определено ниво на риск. Целта на ЕЦБ е да 
направи обективна оценка на нивото на риска, 
свързан с всички активи, и съответно на всички 
клиенти на банката, т.е. оценява се каква е 
вероятността даден клиент да спре да си 
изплаща задълженията и съответно активите 
свързани с него да се окажат необслужвани.

Н е о б с л у ж в а н и т е  а к т и в и  ( “ n o n -
performing assets”) не носят очаквания 
паричен поток на финансово-кредитната 
институция. Това е следствие, че съответните 
клиенти са в ситуация на перманентна дефолтна 
неплатежоспособност. 

Важен показател за анализа е базовия 
капитал от първи ред (“common equity tier”), 
ко й т о  н а  а н гл и й с к и  с е  о б о з н ач а в а  с 
абревиатурата СЕТ1. Това е специфична 
категория  собствен  капитал ,  която  се 
дефинирана след финансова криза през 2008 
година. Тя започва да играе ключова роля в 
оценката на финансовото състояние на всяка 
една  финансова  институция по  света . 
Категорията СЕТ1 включва основния 
капитал на обекта - например обикновени 
акции, неразпределена печалба и други 
акумулирани налични доходи. Тези активи са 
изцяло собствен капитал и не са дължими на 
външни фирми или лица.

Формулният апарат на базовия капитал 
от първи ред CET1 се конструира като:

За обяснение се предлага следния 
елементарен пример: ако приемем, че ABC Bank 
притежава 2 милиона евро основен капитал и 
отпуска 10 милиона евро на XYZ Limited. 
Неплатеният заем идва с рисково тегло 80%. 
Коефициентът на капитала от първи ред на 
банката може да се изчисли, както следва:

Коефициент на капитал от първи ред, CET1 =

[$2 000 000 / ($10 000 000 х 80%)] х 100 = 25%

Коефициентът на капитал от първи ред за 
ABC Bank е 25%. Следват двата основни начина 
за изразяване на съотношението, а именно:

Tier 1 Total Capital Ratio (bank's core capital) 
- обща стойност на капитала от първи ред 
(основен капитал на банката);

Tier 1 Common Capital Ratio - общо 
капиталово съотношение от първи ред, което 
изключва  привилегированите  акции и 
неконтролираната лихва от общата сума на 
капитала от първи ред.

Базел III затегна изискванията за 
капиталова адекватност, които банките трябва 
да спазват. В рамките на Базел III минималният 
капитал от първи ред нараства до 4,5%, 
намалявайки от 4% в Базел II. Той също така 
увеличи минималния капитал от първи ред до 
6%, от 4% в Базел II. Общият минимален 
коефициент на регулаторен капитал остава 
непроменен на 8%, от които 6% е капитал от 
първи ред. До края на 2019 г. банките са 
задължени да държат резерв за запазване на 
2,5% от рисково претеглените активи, което 
довежда общия капитал от първи ред от първи 
ред до 7%, т.е. 4,5% + 2,5%. [21, (2020) How to 
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Calculate…] 
Според едно изследване (Виж: Christian 

Brownlees, Chr. and Robert Engle. (April 2016)  
SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of 
Systemic Risk), се използва SRISK (Systemic 
Risk) за измерване на приноса за системен риск 
на финансова институция. SRISK обхваща 
дефицита на капитал на фирма, обусловен от 
сериозен спад на пазара. Той е функция от 
неговия размер, лост (leverage или кредитно 
рамо) и риск. Използва се като мярка за 
проучване на финансови институции в 
неотдавнашната финансова криза. SRISK 
предоставя полезни класирания на системните 
институции в различни етапи на кризата и 

тяхната идентификация.  Нещо повече, 
съвкупният SRISK предоставя и сигнали за 
ранно  предупреждение  за  негативи  в 
показателите за реалната активност. 

SRISK подсказва състоянието на 
финансова  устойчиво ст  преди  и  след 
въздействието на COVID-19.  Първо ,  в 
навечерието на кризата съвкупният SRISK беше 
повишен в Европа, Китай и Япония (Диаграма 
2). Второ, за 12-те седмици от края на 2019 г. 
американската система SRISK се е удвоила 
повече; увеличение, което далеч надвишава 
промените другаде (виж червената част на 
лентата в диаграмата).

Диаграма 2
SRISK по региони (млрд. щатски долари), 27 март 2020 г. спрямо 31 декември 2019 г.
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Цифровите промени на  SRISK по 
икономически региони и са показани в червено, 
например за Европа $126 bill., Китай -$47 bill., 
Япония $9 bill. и САЩ $368 bill. NYU Stern 
Volatility Lab използва глобалния динамичен 
MES модел  на  световните  финансови 
институции със стандартни предположения (40 
процента спад в глобалния капитал; 40% от 
„отделните сметки“ на застрахователите, 
включително и еднакво претеглени капиталови 
изисквания от 5,5 % за Европа и 8 % за други 
региони).

Шокът COVID-19 почти сигурно води до 
по-голям икономически спад от Голямата 
финансова криза през 2007-2009 години. 
О р г а н и з а ц и я т а  з а  и к о н о м и ч е с к о 
сътрудничество и развитие изчислява, че 
първоначалните удари за активност от 
частичното спиране в напредналите икономики 
в а р и р ат  о т  2 0  д о  2 5  п р о ц е н т а ,  к ат о 
въздействието върху годишния растеж на БВП 
зависи от това колко дълго са въведени 
необходимите ограничения за дейност.

IV. Обект на особено внимание от страна 
на Европейската централна банка е банковата 
система на България, като страна кандидат-
членка за единния европейски валутен 
механизъм (Exchange Rate Mechanism, ERM II), 
посредством следните процедурни дейности, а 
именно:

р Изготвяне на цялостна оценка на 
състоянието на банките, която е следствие от 
искането на България за установяване на тясно 
сътрудничество с ЕЦБ;

р Извършване на преглед на качеството 
на активите;

р Стрес-тестване на представителна 
група банкови институции.

Цялостната оценка е задължителна част от 
п р о ц е с а  н а  у с т а н о в я в а н е  н а  т я с н о 
сътрудничество между ЕЦБ и националния 
компетентен орган на държава членка на ЕС, 
чиято парична единица е различна от еврото. На 
практика, тя обхвана шест български банки - 
УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, 
Обединена българска банка АД, Първа 
инве стиционна  банка  АД,  Цент ра лна 
кооперативна банка АД и Инвестбанк АД. Като 
правило всички те се съгласяват - констатациите 

на техните данни от оценката да бъдат публично 
оповестени. В случаи на неадекватност, 
българските надзорни органи ще предприемат 
по следващи действия, част от банковия надзор.

Цялостната оценка се състои от преглед на 
качеството на активите и стрес-тестиране. Те се 
основават на методологиите, които банковият 
надзор в ЕЦБ прилага в редовните си цялостни 
оценки на банките, класифицирани като 
значими или с възможност да станат значими.

Прегледът на качеството на активите има 
по-скоро пруденциален, отколкото счетоводен 
характер. Той осигурява на ЕЦБ моментна 
оценка на балансовата стойност на активите на 
банките на определена дата, като за шестте 
български банки това е 31 декември 2018 година. 
Прегледът определя дали е необходимо 
укрепване на капиталовата база на банката. Той 
е извършен въз основа на актуализираната 
методология на ЕЦБ за преглед на качеството на 
активите, която е публикувана през юни 2018 
година. В нея е взет предвид ефекта от 
Международен стандарт за финансово отчитане 
(МСФО) 9 Финансови инструменти. [22, (2020) 
IFRS 9]

МСФО 9 започна като съвместен проект 
със Съвета за стандарти за финансово 
счетоводство (FASB),  който обнародва 
счетоводни стандарти в САЩ. През март 2008-а 
година съветите публикуваха съвместен 
документ за обсъждане, в който предложиха 
евентуална цел за отчитане на всички 
финансови инструменти по конкретна стойност, 
като всички промени в тази стойност се отчитат 
в нетния доход (FASB) или в печалбата и 
загубата (IASB). Международният стандарт за 
финансово отчитане 9 (МСФО 9) е обнародван 
от Съвета по международни счетоводни 
стандарти (СМСС). Той се занимава с отчитане 
на финансови инструменти и съдържа три 
основни направления - класификация и 
измерване на финансови инструменти, 
обезценка на финансови активи и отчитане на 
процеса на хеджиране. Стандартът е в сила от 
2018-а година, като замени по-ранните МСФО 
за финансови инструменти.

Целта е да установят принципите за 
финансово отчитане на финансовите активи и 
пасиви,  които да предо ставят полезна 
информация на ползвателите на отчети за 
оценка на размера, времевите параметри и 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180620.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180620.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180620.en.html


92 “БИЗНЕС ПОСОКИ”

несигурността на бъдещите парични потоци.
Прегледът на качеството на активите е 

допълнен от стрес-тест, който показва как се 
променят капиталовите позиции на банките 
при:

џ  хипотетичен базов сценарий;
џ утежнен сценарий, за следващите три 

години от 2019 до 2021 година. При 
стре с-те стирането е  приложена 
методология на Европейския банков 
орган.

Необходимо стта от  допълнително 
укрепване на капиталовите позиции е 
определена въз основа на същите прагови 
съотношения като в предходните стрес тестове: 
съотношение на базовия собствен капитал от 
първи ред в размер на 8% при прегледа на 
качеството на активите и базовия сценарий на 
стрес теста и 5,5% за утежнения сценарий на 
стрес теста. Съотношението на СЕТ1 е ключов 
измерител за финансова  устойчивост на всяка 
финансово-кредитна институция.

Получените резултати показват, че 
четири от шестте банки, които бяха обект на 
цялостната оценка - УниКредит Булбанк АД, 
Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка 
АД и Централна кооперативна банка АД нямат 
капиталов недостиг. Резултатите им не попадат 
под съответните прагове, използвани в прегледа 
на качеството на активите и стрес теста. 
И н ф о р м а ц и о н н и т е  д а н н и  з а  П ъ р в а 
инвестиционна банка АД попадат под прага на 
съотношението на СЕТ1 от 8%, използван както 
в прегледа за качеството на активите, така и в 
базовия сценарий на стрес теста и са под прага 
от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. 
Същевременно резултатите за Инвестбанк АД 
попадат под прага за съотношението на СЕТ1 от 
8%, използван в базовия сценарий на стрес 
теста, както и под прага от 5,5% в утежнения 
сценарий на стрес теста. [23, (2020) ECB 
concludes…] 

Ре зул т ат и т е  н а  ш е с т т е  б а н ко в и 
институции в представителната извадка на ЕЦБ 
се представя в табличен вид, а именно:

Таблица 2
Промени в съотношението на СЕТ1 и съответна необходимост от капитал
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където, 
* 
съотношение на СЕТ1 към 31 декември 2018 г.;

** най-ниското съотношение на СЕТ1 в тригодишния хоризонт на стрес теста;
*** 

CAQR (Capital Assets Quality Review) - преглед на качеството на капиталовите активи;
**** 

капиталови нужди на банката въз основа на максималния недостиг в различните 
     компоненти на цялостната оценка.

Базовият капитал СЕТ1 се отнася към 
риск-претеглените активи, което претегляне на 
риска се осъществява след прегледа на 
качеството на активите (CAQR). Всеки актив се 
„претегля“ според своето ниво на риск, т.е. 
колкото по-рисков е, толкова по-голяма е 
тежестта му при съотнасянето към капитала 
СЕТ1.

Съотношението между СЕТ1 и риск-
претеглените активи е ключовият индикатор 
за финансовата стабилност. Той показва каква 
част от рисковите активи се покриват от 
капиталът СЕТ1.  Колкото по-високо е 
съотношението на СЕТ1 към риск-претеглените 
активи, толкова по-стабилна е институцията. 
Това може да се конкретизира като “ниво на 
капиталова адекватност”. По-долу може да се 
илюстрират минималните нива на съотношение 
на СЕТ1 към риск-претеглените активи, 
изискуеми от ЕЦБ.

� Минималните нива на капиталова 
адекватност CET1, изисквани от Европейската 
централна банка са както следва:

ь Съотношение CET1 след CAQR = 8.00 
% min;

ь Съотношение  CET1  при  базов 
сценарий на стрес теста = 8.00%;

ь Съотношение CET1 при утежнен 
сценарий на стрес теста = 5.50%.

Стрес тестове представляват оценка на 
това как биха се представили финансите на 
дадена финансово-кредитна институция ако 
бъдещите икономически тенденции се 
задържат на предходно ниво или пък се влошат. 
Стрес тестът, който ЕЦБ проведе включва два 

хипотетични сценария. Една от неяснотите с 
този конкретен стрес тест е, че той няма 
публикувана отделна методология, а според 
прессъобщението на ЕЦБ се базира на 
методологията на стрес теста, който бе проведен 
за банковата система на Еврозоната през 2018 г. 
П о  т а з и  м е тод ол о г и я ,  с ц е н а р и и т е  с е 
класифицират конкретно като:

(a) хипотетичeн сценарий - т. нар. “базов 
сценарий”, който представлява екстраполация 
на икономическите тенденции от близко минало 
(няколко години) - по конкретно за следващите 
три години; 

(b) хипотетичен - “утежнен сценарий”. 
При него се допуска, че икономиката е в рецесия, 
има кумулативен спад на БВП от 2.7% в рамките 
на 3 години, цените на имотите се сриват с близо 
20% и безработицата скача почти двойно в 
рамките на същия период. Необходимо е да 
отбележим, че този сценарий е близо до 
реалната ситуация при настоящата пандемия 
на CoViD-19, като по неофициални данни тя е 
нараснала около 110000 души.

� По-аргументирани данни на ЕЦБ са 
експозиция на банките към необслужвани 
активи. Тя показва колко от активите не се 
обслужват от клиентите според договорните 
условия, не носят очаквания паричен поток. В 
случая на ПИБ, преди оценката на качеството на 
активите, това ниво (към края на 2018 г.) е 19.1%. 
След прегледа на активите от ЕЦБ е 44.1%. 
Подробната разбивка показва, че проблемните 
активи са концентрирани в корпоративния 
рисков портфейл на банката. При кредитите на 
дребно, включващо индивидуални лица и малки 
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и средни предприятия нивото на необслужвани 
активи е 14.6%. В корпоративния портфейл - при 
кредитирането на големи фирми това ниво вече е 
56.2%. 

В  И н в е с т б а н к  о б щ о т о  н и в о  н а 
необслужвани кредити е 35.0%, което е леко по-
високо от базовото 29.5% преди оценката. Тук 
лошите активи са по-равномерно разпределени. 
При корпоративния портфейл нивото е 36.2%, а 
при този на дребно е 32.7%. От другите четири 
банкови институции няма нито една с подобни 
нива на необслужвани активи. В УниКредит 
след оценката - нивото като цяло е 8.8%, в ДСК е 
11.4%, в ОББ е 13.5%, а в ЦКБ е 16.8%. Тук е 
необходимо да се отбележи, че провизиите на 
ПИБ за необслужвани активи покрива тяхното 
ниво на 67.8%, а провизиите на Инвестбанк на 
55.4%. Нивото на “лоши” активи е високо в тези 
две банки, и в пъти над това, което е тревожен 
елемент при анализиране на резултатите от 
последното стрес-тестиране на банковия сектор. 
[24, (2020) Kakvo pokaza…]Вuldzhev, G. 

Европейската централна банка избра 
представителна база от шест финансови-
кредитни институции, за преглед на качеството 
на активите и оценка на капиталовата позиция 
при базисен и утежнен сценарий (стрес тест). 
Целта е изготвяне на аналитична рамка за 
устойчивостта на банковата система в България, 
във връзка с присъединяването на страната към 
Банковия съюз и Валутно-курсовия механизъм 
на Еврозоната. От резултатите на прегледа на 
качеството на капиталовите активи и стрес 
теста, могат да се направят следните по-
конкретни изводи, а именно:

Първо, Четири от шестте български банки, 
обект на цялостната оценка на Европейската 
централна банка - “УниКредит Булбанк” АД, 
“Банка ДСК” ЕАД, “Обединена българска 
банка” АД и “Централна кооперативна банка” 
АД - нямат капиталов недостиг. Техните 
резултати не са под съответните прагове, 
използвани в прегледа на качеството на активите 
и стрес теста;

Второ, “Първа инвестиционна банка” 
АД е под прага за съотношението на CET1 от 
8%. При базов сценарий на стрес теста, 
използван за преглед на качеството на активите е 
под прага от 5,5% в утежнения сценарий на 
стре с  те ста .  Получените  резултати за 

“ И н в е с т б а н к ”  А Д  с а  -  п од  п р а г а  з а 
съотношението на CET1, използван в базовия 
сценарий на стрес теста, както и под прага от 
5,5% в утежнения сценарий на стрес теста;

Трето, “Инвестбанк” при базисния 
сценарий на стрес теста - съотношението на 
базовия собствен капитал (СЕТ1) след прегледа 
на качеството на активите е 10,01%, което е над 
м и н и ма л н о  и з и с куе м ото  р е г ул ато р н о 
съотношение. След прилагане на стрес теста 
най-ниската стойност на коефициента СЕТ1 
възлиза на 5,67%. При утежнен сценарий на 
стрес теста - заложени спадове на пазарните 
цени и макроикономическите показатели за 
продължителен период от време, съчетани със 
сътресение на оперативните доходи, финансово-
кредитната институция ще регистрира 
негативен “разрив или пукнатина” през 2021 г. 
Следователно тя ще трябва да изгради 
допълнителен капиталов буфер от 262,9 млн. 
евро, а при същия сценарий - “Инвестбанк” има 
нужда от 51,8 млн. евро.
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Туристическата дестинация се определя 
от Световната организация по туризъм като 
централен елемент в процеса на формиране и 
потребление на туристическия продукт. 
Дестинацията като територия, която привлича 
туристи и където те пребивават определено 
време, осъществявайки своето пътуване, е 
ключов елемент на туризма като система. 

Активното развитие на туризма доведе до 
появата на все повече достъпни за туристите 
дестинации. При това индивидуалността на 
туристическите дестинации намалява, а 
конкуренцията между тях се увеличава. В 
у с л о в и я т а  н а  гл о б а л н а  ко н к у р е н ц и я 
туристическите дестинации стават лесно 
заменяеми и борбата за вниманието и ресурсите 
на туристите се задълбочава.

Курортен комплекс „Златни пясъци като 
успешна туристическа дестинация привлича 
ежегодно хиляди туристи. Значителна част от 
тях са туристи от Федерална република 
Германия. Обект на изследване в статията са 
позициите на курортен комплекс „Златни 
пясъци“спрямо основни негови конкуренти – 
курортен комплекс „Слънчев бряг“, морски 
курорт „Анталия“, Турция и морски курорт 
„Ситония“, Гърция. Предмет на изследване са 
конкурентните предимства на курортен 
комплекс „Златни пясъци“ спрямо основните му  
к о н к у р е н т и  о т н о с н о  т ъ р с е н е т о  н а 
туристическия продукт, предлаган от курорта. 

Целта на статията е да се анализират пазарните 
позиции на курортен комплекс „Златни пясъци” 
спрямо водещи конкуренти на германския 
емитивен пазар за морски ваканционни 
пътувания и да се определят насоките за 
усъвършенстване на пазарното позициониране 
на к.к „Златни пясъци“.

Проверяват се следните хипотези: 
1. К.к „Златни пясъци“ не превъзхожда 

преките си конкуренти по съотношението 
„качество-цена“.

2. К.к „Златни пясъци“ се свързва основно с 
1

имиджа на АСО   дестинация
Изследването се основава на анкетно 

проучване чрез метода на неструктурирано 
дълбочинно интервю. В изследването са 
използвани статистически методи анализ на 
едномерни и многомерни разпределения, по 
количествени и качествени признаци, графичен 
анализ, както и неструктурирано дълбочинно 
интервю и рейтингови оценки. Обработката на 
емпиричните данни е извършена с помощта на 
статистически и иконометричен софтуер MS 
Excel и PSPP. Изследването е ограничено в 
летния туристически сезон'2019 г. Анкетирани 
са представители на хендлинг агентите на 
германските туроператори, изпращащи туристи 
от емитивната територия в к.к „Златни пясъци“, 
като са получени 53 валидно попълнени анкетни 
карти.

Реализацията на резултатите от изследването 
очакваме да допринесе за усъвършенстване на 
стратегическия маркетингов микс на курортен 
ком п л е кс  „ Зл ат н и  п я с ъ ц и “ ,  п о - д о б р о 
позициониране и препозициониране с цел 
повишаване на конкурентоспособността на 
курорта и увеличаване на доходността.

Конкурентите на к.к «Златни пясъци» на 
пазара на морските ваканционни почивки 
идентифицирахме чрез дълбочинни интервюта 
с управители на хендлинг агенциите на 
германските туроператори, предлагащи пакетни 
почивки в България. Като най-вероятни 
конкуренти бяха посочени следните морски 
курортни комплекси к.к «Слънчев бряг», м.к 
Анталия (Турция) и м.к Ситония (Гърция).

За да оценим пазарните позиции на к.к 

mailto:zlatka.todorova@ue-varna.bg
mailto:zlatka.todorova@ue-varna.bg
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«Златни пясъци», поканихме германските 
туроператори в лицето на техните хендлинг 
агенти да попълнят онлайн анкетни карти. 
Анкетните карти бяха качени в системата за 
онлайн  проучвания  на  Икономиче ски 
университет - Варна, а на ръководния състав и на 
мениджърските екипи, хотелски представители 
и екскурзоводи към съответните фирми бяха 
изпратени е-мейли с линк към анкетата. На 
поканата за участие в анкетата се отзоваха 
управителите и представители на всички 
значими германски туроператори TUI, DER 
Touristik, Thomas Cook/Neckermann, Alltours, 
MTS, FTI, Schauinsland, изпращащи туристи в 
к.к „Златни пясъци“. 

В периода юли-септември, 2019 г. онлайн 
бяха попълнени 53 анкетни карти. Участниците 
в анкетата по заемана длъжност са посочена на 
фиг. 1. Най-голямата част са мениджъри на 
различни позиции (43%), 19% са хотелски 
представители и 10% са екскурзоводи към 
съответния туроператор, което съставлява 72% 
или 2/3 от всички анкетирани. Делът на 
управителите (8%) и маркетинг директорите 
(6%) показва, че е обхванат ръководния състав 
на всички съществени участници в германския 
пазар на организираните почивки за морски 
рекреативен туризъм в к.к „Златни пясъци“. 
Посочилите „друга“ позиция (14%) са бивши 
хотелски представители или мениджъри с 

д ъ л г о г о д и ш е н  о п и т  в  г е р м а н с к и т е 
туроператорски фирми. 

При обработката на анкетите е използван 
статистическият метод на едномерното и 
многомерното скалиране. Като отчитаме факта, 
че данните са представени основно чрез Ликерт 
с ка л а  с  п е т  с т е п е н и  с м е  и з п ол з ва л и 
непараметричен метод на  многомерно 
скалиране, с поправки на Крускъл (Чипева, 
2011). Методът ни позволява да създадем 
пространствени карти на възприятията, 
отразяващи позицията на к.к „Златни пясъци“ и 
местоположението на конкурентните му 
дестинации според възприятията за тях. За 
определяне сходството и несъответствията 
между дестинациите е използвана матрица на 
близостта. Нейните елементи представляват 
измерители на подобие или различие между 
отделните единици. Изчислени са Евклидовите 
разстояния между дестинациите. Разстоянията 
между дестинациите отразяват нивата на 
сходство или несходство в представите на 
туроператорите за всяка дестинация. 

Представяме позициите на четирите морски 
курортни комплекса по показателите, които 
имат най-голямо значение за германските 
туристи – качеството на местата за настаняване, 
на заведенията за хранене и развлечения, на 
развлеченията и на посещаваните туристически 
обекти и атракции.
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При местата за настаняване лидерската позиция се заема от к.к „Златни пясъци“ (фиг.2). Като 
най-близка позиция можем да посочим м.к „Анталия“, Турция. В рамките на двата разглеждани 
параметъра трябва да се отбележи, че к.к „Златни пясъци“ е с по-изгодна цена, докато м.к 
„Анталия“ е с по-добра оценка за предлаганото качество. Така с относителното си предимство по 
отношение на цената, к.к „Златни пясъци“ заема водещата позиция. На трето място се нарежда к.к 
„Слънчев бряг“, а последната позиция е за м.к „Ситония“. 

По отношение на заведенията за хранене и развлечения (фиг.3) отново имаме сходна ситуация 
като местата за настаняване, но този път м.к. „Анталия“ заема лидерската позиция. К.к „Златни 
пясъци“ е по-евтината дестинация, но м.к „Анталия“ е с по-високо качество, което я прави лидер по 
този показател. к.к „Слънчев бряг“, е на сравнително близка позиция от първия и втория, но м.к 
„Ситония“ видимо се отделя от групата на последна позиция.

По отношение съотношението „качество-цена“ на развлеченията к.к „Златни пясъци“ отново 
заема водеща позиция (фиг. 4). Нашият курортен комплекс е със значително по-добра позиция по 
отношение на цената от заемащия второ място м.к „Анталия“, а разликата между тях по отношение 
на качеството е сравнително ниска. Прави впечатление, че к.к „Слънчев бряг“ много доближава 
първите две позиции. Разликите в ранговете на отделните показатели е сравнително ниска - 0,04 
разлика от „Златни пясъци“ по отношение на качеството и  разлика - 0,19 с втория по отношение на 
цената – м.к „Анталия“.м.к. „Ситония“, Гърция отново заема последната позиция.

Източник: Фигурите са изготвени от автора
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В о д е щ а  п о з и ц и я  в  р а м к и т е  н а 
съотношението „цена-качество“ заема к.к 
„Златни пясъци“ по отношение на посещенията 
на туристически обекти и атракции (виж фиг. 5). 
Разликата с втория (м.к.„Анталия“) по 
отношение на цената е 0,5, а по отношение на 
качеството – 0,13. К.к „Слънчев бряг“ е на трета 
позиция и е доста близко до м.к „Анталия“. По 
отношение на цената изостава с 0,26, а по 
отношение на качеството разликата е само 0,09. 
М.к „Ситония“, Гърция и тук заема четвърта 
позиция.

В резултат на кабинетно изследване и 
направени дълбочинни интервюта беше 
допусната хипотезата, че к.к „Златни пясъци“ с 
нищо не превъзхожда конкурентите си. 
Хипотезата не се потвърждава напълно, но не 
може и да се отхвърли. Статистическият анализ 
и изготвените пространствени карти на 
възприятията показват водещата позиция на к.к 
„Златни пясъци“ по отношение съотношението 
„качество-цена“ на местата за настаняване, 
развлеченията и посещенията на туристически 
обекти и атракции.

Ана лизът  показва ,  че  като  преки 
конкуренти на к.к „Златни пясъци“ можем да 
приемем м.к. „Анталия“, Турция и к.к „Слънчев 
бряг“. М.к. „Ситония“, Гърция видимо се отделя 
от останалите три дестинации, като заема 
последна позиция в изготвените перцепционни 
карти. 

Картата на възприятията на всички 
респонденти, създадена чрез многомерно 
скалиране е двумерна карта (виж фиг. 6). Тя 
показва пространствено различията между 
конкурентните четири морски курортни 
комплекса. Графиката показва относителната 
близост на к.к „Златни пясъци“, м.к „Анталия“ и 
к .к  „Слънчев  бряг“  по  отношение  на 
измерението „Възможности за шопинг“ и 
относителните разлики между четирите 
комплекса по отношение на измерението 
„Качество на заведенията за хранене“. Тук 
к у р о р т е н  ком п л е кс  „ З л ат н и  п я с ъ ц и “ 
относително е най-близко до м.к „Ситония“. К.к 
„Слънчев бряг“ е в най-неизгодната позиция по 
отношение на измерението „качество на 
заведенията за хранене и развлечения“, а м.к 
„Анталия“, Турция се отделя на голямо 
разстояние от останалите морски курортни 
комплекси с най-добри резултати по този 

показател.
Оптимизационната процедура приключва при 
четвъртата итерация (при зададено минимално 
равнище на стрес коефициент от 0, 0001 и 
минимална промяна на итерация от 0, 0001). 
Равнището му в края на процедурата клони към 
0 (виж Приложение), което е доказателство за 
висока адекватност на модела. S-Stress на Йанг е 
0, 00041, което също е стойност, близка до нула и 
съответно говори за адекватност на модела.

Моделът е проверен чрез стрес-коефициента 
на Йанг (виж Приложение). В Приложението 
нагледно може да се види процесът на проверка 
за адекватност на използвания модел.
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Фиг. 6  Пространствена карта за определяне на различията между конкурентните 
 

курортни комплекси (Двете измерения са изведени посредством регресионен анализ)
Източник: Фигурата е изготвена от автора

На фиг. 7 сме ранжирали четирите морски 
курорта само на база на високите оценки, дадени 
от туроператорите. Налага се изводът, че м.к 
„Анталия“, Турция е безспорен лидер сред 
четирите изследвани морски курортни 
комплекса, тъй като имаме най-висок дял на 
респондентите, дали високи оценки за 
качеството на местата за настаняване и 
заведенията за хранене и развлечения, 
съответно 89,6% и 83,3%. По останалите 
показатели  Ант алия  също изпреварва 
конкурентите със значителна разлика в 
оценките. Изключение прави оценката за 
възможностите за нощен живот, където лидер е 
к.к “Слънчев бряг“ с 89,2 %, следван на близко 
разстояние от к.к „Златни пясъци“ с 80,4 %. Тази 
оценка (при проведения анализ за проверка на 
статистически значима връзка), се оказва, че е в 
корелация с  ме стата за  настаняване и 
развлеченията. 

По-високата оценка за възможностите за 
нощен живот води до по-висока оценка на 
отношението качество-цена на к.к „Златни 
пясъци“ по отношение на „Настаняване“, като 
корелацията е умерена. При развлеченията 

корелацията е значителна, като по-високата 
оценка за възможностите за нощен живот води 
до по-висока оценка на отношението качество-
цена на к.к „Златни пясъци“ по отношение на 
„Развлечения“.

Оценките за м.к „Ситония“, Гърция са 
н и с к и  в  с р а в н е н и е  с  ко н к у р е н т и т е . 
Д ъ л б оч и н н и т е  и н т е р в ют а ,  п р о вед е н и 
допълнително с някои от участниците в 
анкетата, показват, че м.к. „Ситония“ не е добре 
позната на част от анкетираните. Това може да се 
приеме за ограничение при оценяване 
позицията на тази дестинация.

К.к “Златни пясъци“ следва плътно първия 
сред конкурентите – м.к „Анталия“ и изпреварва 
другия български курортен комплекс „Слънчев 
бряг“. При сравняването на високите оценки за 
конкурентите впечатление правят резултатите за 
качеството на заведенията за хранене и 
развлечения – за к.к „Златни пясъци“ 41,7%, а за 
к.к „Слънчев бряг“ - 31,3% относителен дял на 
далите високи оценки. М.к „Анталия“ с 83,3% и 
м.к „Ситония“ с 56,3% убедително изпреварват 
българските морски курорти.

Анализът на данните от емпиричното 
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проучване на туроператорите може да бъде 
обобщен и конкретизиран в следните изводи:

Първо, при местата за настаняване к.к 
„Златни пясъци“ заема водеща позиция с 
относително предимство пред останалите 
дестинации по отношение на цената;

Второ, по отношение на заведенията за 
хранене и развлечения лидерска позиция заема 
м.к. „Анталия“ с по-високо качество в сравнение 
с по-евтината дестинация - к.к „Златни пясъци“; 

Трето, по отношение съотношението 
„качество-цена“ на развлеченията к.к „Златни 
пясъци“ отново заема водеща позиция по 
отношение на останалите три дестинации;

Четвърто, категорично водеща позиция в 
рамките на съотношението „цена-качество“ 
заема к.к „Златни пясъци“ по отношение на 
посещенията на туристически обекти и 
атракции;

Пето, пряк конкурент на к.к „Златни 
пясъци“ е м.к. „Анталия“, Турция, както и к.к 
„Слънчев бряг“, който е на трета позиция;

Шесто,  к .к „Слънчев бряг“ много 
доближава първите две дестинации – к.к 
„Златни пясъци“ и м.к „Анталия“, Турция при 
съотношението „качество-цена“ на заведенията 
за хранене и развлечения, както и развлечение и 
посещения на туристически обекти и атракции.

 

Фиг. 7 Ранжиране на четирите морски курорта само на база на високите оценки, 
дадени от туроператорите (% от отговорилите)

Източник: Фигурата е изготвена от автора
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При отношението „качество-цена“ на 
местата за настаняване к.к „Слънчев бряг“ 
отново е на трета позиция и следва първите две 
дестинации;

Седмо, изключение от третото място на к.к 
„ С л ъ н ч е в  б р я г “  п р а в и  о ц е н к а т а  з а 
възможностите за нощен живот, където 
дестинацията е лидер с 89,2 %, следвана на 
близко разстояние от к.к „Златни пясъци“ с 80,4 
%. 

Осмо, м.к „Ситония“, Гърция видимо се 
отделя от останалите три дестинации, като заема 
последна позиция в изготвените перцепционни 
карти;

Д евето ,  м .к  „Ант алия“ ,  Турция  е 
безспорен лидер сред четирите изследвани 
морски курортни комплекса;

Десето, к.к “Златни пясъци“ следва плътно 
първия сред конкурентите – м.к „Анталия“ и 
изпреварва другия български морски курортен 
комплекс к.к „Слънчев бряг“.

В обобщение на направения анализ на 
данните от емпиричното проучване се налагат  
следните изводи:

Първо, к.к „Златни пясъци“ се оценява 
високо по много показатели ( заведения за 
хранене и развлечения, места за настаняване, 
културно-познавателни екскурзии, плажно-
развлекателни услуги и т.н.) и се конкурира 
успешно с м.к „Анталия“, Турция. 

Второ, преки конкуренти на к.к „Златни 
пясъци“ са м.к „Анталия“ и к.к „Слънчев бряг“. 
М.к „Ситония“, Гърция видимо се отделя от 
останалите три дестинации, като заема последна 
позиция в изготвените перцепционни карти. 

Трето,  к .к „Златни пясъци“ заема 
лидерската позиция с по-изгодна цена , докато 
м.к. „Анталия“ е с по-добра оценка за 
предлаганото качество. Тъй като изгодната цена 
при съответно добро качество е основен 
аргумент за избор на дестинация, получените 
резултати показват, че к.к „Златни пясъци“ има 
добра предпоставка за развитие като курортен 
комплекс за масов морски рекреативен туризъм.

Четвърто,  допуснатата хипотезата, че к.к 
„Златни пясъци“ с нищо не превъзхожда 
конкурентите си, не се потвърждава напълно, но 
не може и да се отхвърли. Статистическият 
анализ и изготвените пространствени карти на 
възприятията показват водещата позиция на к.к 
„Златни пясъци“ по отношение съотношението 

„качество-цена“ на местата за настаняване, 
развлеченията и посещенията на туристически 
обекти и атракции.

Пето,  допусната хипотеза, че к.к „Златни 
пясъци“ все повече се свързва с имиджа на АСО 
дестинация, не се потвърждава напълно, че ако 
на морския курорт може да се даде етикета 
„евтина дестинация за алкохол“, то не може да се 
добави и определението „евтина дестинация за 
опиати и секс услуги“.

След направения статистически анализ и 
изготвените  про странствени карти  на 
възприятията можем да приемем, че за преки 
конкуренти на к.к „Златни пясъци“ трябва да се 
считат м.к „Анталия“, Турция и к.к „Слънчев 
бряг“. М.к „Анталия“ се явява най-прекият 
конкурент на к.к „Златни пясъци“ - с най-голямо 
сходство и най-малко разстояние помежду им, 
следван от к.к „Слънчев бряг“.  Затова  
обобщението  на силните и слабите страни на 
к.к „Златни пясъци“ е направено само спрямо 
два от конкурентите – м.к „Анталия“ и к.к 
„Слънчев бряг“.

Най-високо к.к «Златни пясъци» е оценен 
от туроператорите по показателя «настаняване», 
като при местата за настаняване к.к „Златни 
пясъци“ заема лидерска позиция. Най-близка 
позиция заема м.к „Анталия“, Турция. В 
рамките на  разглежданите параметри к.к 
„Златни пясъци“ е с по-изгодна цена, докато м.к 
Анталия“ е с по-добра оценка за предлаганото 
качество. На трета позиция остава к.к “Слънчев 
бряг“. Въпреки тази много добра позиция по 
отношение на конкурентите си, к.к „Златни 
пясъци“ няма основание за успокоение, тъй като 
има много какво да се желае по отношение на 
качеството на услугите в местата за настаняване. 
Дестинацията трябва упорито да подобрява 
обслужването в тях, защото това е част от 
основните услуги, предоставяни  по повод 
почивката на море. Балансът между качество и 
цена може да бъде нарушен във всеки момент, 
когато туристите заради изгодната цена не биха 
направили компромис с  лошо обслужване.

Друг показател, по който к.к „Златни 
пясъци“ получава най-висока оценка спрямо 
преките си конкуренти, е съотношението 
„качество-цена“ на развлеченията. Нашият 
курортен комплекс е  със значително по-добра 
позиция  по отношение на цената от заемащия 
второ място  м.к „Анталия“, а разликата между 
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тях по отношение на качеството е ниска. Прави 
впечатление, че к.к „Слънчев бряг“ много 
доближава първите две позиции. Той е само на 
0,04 разлика от „Златни пясъци“ по отношение 
на качеството и с разлика от 0,19 с втория по 
отношение на цената – м.к „Анталия“. Оценката 
е удовлетворителна за к.к «Златни пясъци», но 
отново не е успокоителна, защото тримата 
конкуренти доближават много позициите си и  
дестинацията следва да работи за конкурентно 
преимущество, което ще й позволи да запази 
тази позиция.

К.к „Златни пясъци“ получава по – висока 
оценка спрямо своите конкуренти и по 
с ъ о т н о ш е н и е т о  „ ц е н а - к а ч е с т в о “  н а 
посещенията на туристически обекти и 
атракции. Културно-познавателните екскурзии 
са важна част от почивката на германските 
туристи и те търсят предимно пакетни услуги с 
включени две до три екскурзии и мероприятия в 
тях. 

По показателя заведения за хранене и 
развлечения к.к „Златни пясъци“ отстъпва на 
м . к .  А н т а л и я  п о  к ач е с т в о ,  в ъ п р е к и 
предимството на по-изгодната цена, която 
предлага. Морският ни курорт се намира в по-
изгодна позиция спрямо другия конкурент - к.к 
„Слънчев бряг“, но не може да се приеме, че 
заведенията за хранене са силна страна на 
морската  дестинация. Храненето по формулата 

на олинклузив доведе до снижаване на 
стандартите на храната. Германските туристи 
държат на качеството на храната, сравняват с 
опита и преживяванията си в конкурентни 
дестинации и не биха направили компромиси 
дори и заради по-изгодна цена. Факторът 
„заведения за хранене и развлечения“ е поставен 
на първо място по важност от германските 
туристи и к.к „Златни пясъци“ следва да обърне 
голямо внимание  както в тематичното ,
разнообразяване на заведенията за хранене, така 
и в качеството на предлаганата храна. 

На база направения статистически анализ 
ранжирахме оценките на туроператорите за 
трите конкурентни дестинации – м.к „Анталия“, 
к.к „Златни пясъци“ и к.к „Слънчев бряг“ (Виж 
Таблица 1). Респондентите-туроператори 
определят като лидер м.к „Анталия“. К.к 
„Златни пясъци“ следва плътно първия си 
конкурент и изпреварва другия български 
морски курорт к.к „Слънчев бряг“.  Но при 
п о к а з а т е л и т е  „ к ач е с т в о  н а  п л а ж н о -
развлекателните услуги“ и „шопинг“ к.к 
„Слънчев бряг“ получава по-високи оценки от 
к.к „Златни пясъци“, макар и с неголямо 
превъзходство. Единственият показател, по 
който м.к „Анталия“ и к.к „Златни пясъци“ 
отстъпват първенството на третия конкурент – 
к.к „Слънчев бряг“, това са „възможностите за 
нощен живот“.

Таблица 1 
Ранжиране на трите морски курорта на база високите оценки по показатели 

Показател М.к „Анталия“ К.к „Златни 
пясъци“ 

К.к „Слънчев 
бряг“ 

% от отговорите 
Качество на местата за 
настаняване 

89,6 56,2 39,6 

Качество на заведения 
за хранене и 
развлечения 

83,3 41,7 31,3 

Транспортна 
достъпност 

85,7 61,3 59,2 

Плажно-развлекателни 
услуги 

79,5 56,6 65,2 

Културно-
познавателни 
екскурзии 

73,9 58,7 52,2 

СПА услуги 63,0 52,2 37,0 
Шопинг  60,9 43,5 50,0 
Нощен живот  39,1 80,4 89,2 

 Източник: Таблицата е съставена от автора
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Изводите от получените резултати  от 
респондентите – туроператори можем да 
обобщим по следния начин:

П ъ р во ,  п р и  о ц е н ка  н а  ц е н ат а  н а 
предлаганите услуги к.к „Златни пясъци“ 
изпреварва  двата преки конкурента  - м.к 
„Анталия“ и к.к „Слънчев бряг“;

Второ, по отношение на качеството на 
настаняването к.к „Златни пясъци“ е оценен на 
втора позиция, при това разликата с прекия му 
конкурент, м.к „Анталия“ е значителна, като 
основно трябва да се подобри качеството на 
обслужването в местата за настаняване; 

Трето, по отношение заведенията на 
хранене и развлечения, най-висока оценка  
респондентите дават на м.к „Анталия“, като тази 
оценка е два пъти по-висока от тази за к.к 
„Златни пясъци“, а к.к „Слънчев бряг“ получава 
още по-ниска оценка. Българските морски 
курорти все още неуспешно се конкурират по 
повод разнообразието и качеството на 
предлаганата храна;

Четвърто, сравнително висока оценка к.к 
„Златни пясъци“ получава и по отношение 
качеството на транспорта. По този показател той 
е превъзхождан от м.к „Анталия“ и доближава  
позициите си с другия конкурент - к.к „Слънчев 
бряг“. Германският емитивен пазар се радва на 
добре организирана мрежа от летища в 
Германия, като емитивната територия е 
равномерно разпределена и предлага полети от 
16 града в страната;

П е то ,  п о  от н о ш е н и е  н а  п л а ж н о -
развлекателните дейности, независимо че  к.к 
„Слънчев бряг“ получава по-висока оценка 
спрямо к.к „Златни пясъци“ , от Таблица 1 се 
вижда, че това превъзходство е с незначителна 
разлика. Спрямо другия си пряк конкурент м.к 
Анталия, к.к „Златни пясъци“ също изостава по 
то з и  п о ка з ат е л .  И м а й к и  п р ед в и д ,  ч е 
респондентите определят показателя като един 
от най-важните фактори за вземане на решение 
за морска рекреативна почивка, к.к „Златни 
пясъци“ следва да подобри чистотата на плажа и 
да повиши качеството на обслужване там. 

Шесто, сравнително слаба страна на 
дестинацията са културно-познавателните 
екскурзии, които се оценяват от респондентите 
със сравнително изгодна цена, но не толкова 
добро качество и разнообразие.

Седмо, к.к „Златни пясъци“ получава 

добра оценка по качество на СПА услугите 
спрямо своя конкурент м.к Анталия, като 
резултатите са  с близки стойности. Наличието 
на СПА и уелнес услуги в хотела винаги е 
предимство при избора на дестинация. 
Независимо, че германските туристи идват 
преимуществено за морски рекреативен 
туризъм, съвременните туристи търсят 
комплексен продукт с високо качество. За 
определени пазарни сегменти на германския 
емитивен пазар балнеологията и СПА услугите 
са с първостепенно значение. Това позволява 
удължаване на сезона в морския курорт и крие 
потенциал за увеличаване на туристопотока.

О с м о ,  н а й - с л а б а  о ц е н к а  с п р я м о 
конкурентите си к.к „Златни пясъци“ получава 
по отношение на възможностите за шопинг. 
Дестинацията има да работи в това отношение, 
тъй като германските туристи обичат да 
пазаруват, но търсят голямо разнообразие, 
качествени стоки и добро обслужване. 

Девето, респондентите оценяват най-
високо разнообразието на нощния живот в к.к 
„Слънчев бряг“. К.к „Златни пясъци“ също 
получава висока оценка, а м.к Анталия изостава 
на последна позиция с двойно по-нисък резултат 
от своите преки конкуренти. Въпреки високата 
оценка, к.к „Златни пясъци“  има какво да 
развива по отношение на разнообразието на 
нощните забавления.

В обобщение на направения анализ и 
изводите, които се налагат от сравняването на 
четирите  морски  курорт а ,  както  и  за 
подобряване на пазарните позиции на 
к у р о р т н и я  к о м п л е к с ,  п р е д л а г а м е 
стратегически насоки за препозициониране на 
к.к „Златни пясъци“ на германския емитивен 
пазар както следва:

Първо, дестинацията следва да полага 
у с и л и я  з а  п р ед л а г а н е  н а  ком п л е кс е н 
висококачествен продукт на германските 
туристи, а не отделни доминиращи продуктови 
компоненти.

Второ, тъй като цената е основна причина 
за избора на к.к „Златни пясъци“ от германските 
туристи, може да се препоръча на дестинацията 
да поддържа съотношението високо качество – 
атрактивна (ниска) цена на предлагания 
туристически продукт.

Трето, к.к „Златни пясъци“ следва да се 
стреми стратегически да се препозиционира от 
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стандартен морски курорт в „устойчив“ морски 
курортен комплекс, като по този начин отговори 
на силния интерес на германските туристи към 
принципите на „устойчивия туризъм“. В тази 
връзка усилията следва да се насочат към 
подобряване на чистотата на плажа и морската 
вода, както и състоянието на обкръжаващите 
природни ресурси, какъвто е природен парк 
„Златни пясъци“.

Четвърто, тъй като германските туристи 
почиват в к.к „Златни пясъци“ организирано, с 
посредничеството на германски туроператори 
(96,4%),  като стратегиче ска насока за 
препозициониране може да се препоръча 
нарушаване на този монопол, като дестинацията 
използва по-ефективно интернет и онлайн 
мрежите за директни продажби.

Пето, като стратегическа насока за 
препозициониране може да се препоръча на к.к 
„Златни пясъци“ да работи за подобряване на 
качеството на обслужването в местата за 
настаняване, което е свързано с решаване на 
въпроси относно мотивирането на кадрите, 
п о д о б р я в а н е  н а  у с л о в и я т а  н а  т р уд , 
продължителност на работния ден, заплащане, 
сезонност на работата в туризма и т.н.

Шесто, к.к „Златни пясъци“ следва да 
полага значителни усилия за разнообразието и 
качеството на предлаганата храна в заведенията 
за хранене и развлечения. Храненето е 
изключително важен за германския турист 
елемент на туристическия продукт и е решаващ 
при избора на дестинация.

Седмо, като стратегическа насока за 
препозициониране к.к „Златни пясъци“ следва 
да работи за увеличаване на разнообразието на 
нощните забавления. Нощният живот в к.к 
„Златни пясъци“ се оценява високо от 
германските туристи, като те не поставят знак за 
равенство с АСО туризма, а туристическото 
търсене е към модерни, предизвикващи силни 
положителни емоции, атракции.

Осмо,  к.к „Златни пясъци“ следва да се 
стреми да ограничава развитието на АСО 
туризма, тъй като този вид туризъм е с 
несъществено значение за германските туристи. 
Превръщането на  к.к „Златни пясъци“ в 
„Балерман на Балканите“ би отблъснал 
основните пазарните сегменти и би довел до 
влошаване на имиджа на курортния комплекс на 
германския емитивен пазар  и намаляване на 

германския туристопоток.

Използвана литература:

1. Chipeva,S. (2011), Statisticheski analiz na 
kategoriyni danni s SPSS, UI “Stopanstvo” UNWE, 
Sofiya
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Приложение

Пространствената карта на фиг.6 е конструирана при следните финални координати:

Final Coordinates 

 Dimension 

 1 2 

Златни пясъци -,347 -,136 

Слънчев бряг -,294 -,356 

Анталия -,263 ,511 

Ситония ,904 -,019 

 

Матрица „Proximities“ 

 Златни 
пясъци Слънчев бряг Анталия Ситония 

Златни пясъци .    

Слънчев бряг ,668 .   

Анталия 1,806 2,258 .  

Ситония 3,379 3,312 3,407 . 

 
Goodness of Fit 

 
Iteration History 

Iteration 
Normalized 
Raw Stress Improvement 

0 ,01842a  

1 ,00108 ,01734 

2 ,00048 ,00060 

3 ,00035 ,00013 

4 ,00029 ,00006b 

Stress and Fit Measures 

Normalized Raw Stress ,00029 

Stress-I ,01703a 

Stress-II ,04387a 

S-Stress ,00041b 

Dispersion Accounted 
For (D.A.F.) 

,99971 

Tucker's Coefficient of 
Congruence 

,99986 
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PROXSCAL minimizes 
Normalized Raw Stress.
a. Stress of initial configuration: 
simplex start.
b. The iteration process has stopped 
because Improvement has become 
less than the convergence criterion.
a. Optimal scaling factor = 1,000.
b. Optimal scaling factor = ,999.

Матрица „Distances“ 

 Златни 
пясъци Слънчев бряг Анталия Ситония 

Златни пясъци ,000    

Слънчев бряг ,226 ,000   

Анталия ,653 ,868 ,000  

Ситония 1,256 1,244 1,281 ,000 

 
Матрица „Transformed Proximities“ 

 Златни 
пясъци Слънчев бряг Анталия Ситония 

Златни пясъци ,000    

Слънчев бряг ,250 ,000   

Анталия ,676 ,845 ,000  

Ситония 1,265 1,240 1,276 ,000 
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ABSTRACTS

       THE ECONOMIC IMPACT OF PANDEMICS

Diana Sabotinova

Abstract: The 2019-2020 coronavirus pandemic has raised urgent questions about the economic  
impact of pandemics. Effects of pandemics throughout history have changed how economies and societies 
function. This article will discuss the economic consequences of the 1347-1353 Black Death, the 1918-
1920 Influenza Pandemic, and the 2019-2020 Coronavirus Pandemic.

Keywords:  the 1347-1353 Black Death, the 1918-1920 Influenza Pandemic, the 2019-2020 
Coronavirus Pandemic

ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАНДЕМИИТЕ
Диана Съботинова

 Резюме: Пандемията от коронавирус от 2019-2020 г. ни изправи пред спешното разрешаване 
на въпроси, свързани с икономическото въздействие на пандемиите. Ефектите от пандемиите в 
човешката история водят до промяна както във функционирането на икономиката, така и до 
промяна в обществените отношения. Тази статия разглежда икономическите последици от Черната 
смърт от 1347-1353 г., от Пандемията от инфлуенца от 1919-1920 г. и от Пандемията от коронавирус 
от 2019-2020 г.
 Ключови думи: Черна смърт от 1347-1353 г., Пандемия от инфлуенца от 1919-1920 г., 
Пандемия от коронавирус от 2019-2020 г.

THE ACTIVITY OF TRANSNATIONAL BANKS IN 
THE RUSSIAN PERSONAL LOAN MARKET

Sava Dimov
Burgas Free University - Burgas, Bulgaria

Smirnov Valeriy Valerievich - chef of the authors team, Fedunin Aleksandr Sergeevich, 
Smirnova Vladlena Vitalievna and Medvedeva Mariy Andreevna

Financial University under the Government of the Russian Federation - Moscow, Russian 
Federation

Abstract: The Russian banking system is in constant state of motion trying to satisfy the changing 
needs of the market. Consumer lending in Russia is playing an important role and continuously developing 
and expanding for the recent time. The rapid volume increase of personal loans issued by banks was one of 
the key trends in 2018-2019. Growth rates were peaking in recent years, causing the concerns about a 
possible overheating in the market. As a result, the Central Bank of Russia took measures to limit lending to 
citizens. Nowadays, there two main questions: what are the reasons of such a sharp increase in consumer 
lending and is there really a threat of a “bubble” explosion in the market?
 Keywords:  multinational banks, banking sector, consumer lending, Russian market, mortgage. 
  
 JELclassification system: F01, G15, G18, G21
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Сава Димов 
Бургасский свободный университет - Бургас, Республика Болгария

Смирнов Валерий Валерьевич - руководитель экипа авторов, Федюнин Александр Сергеевич, 
Смирнова Владлена Виталиевна и Медведева Мария Андреевна

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации - Москва, Российской 
Федерации

Аннотация: Российская банковская система находится в постоянной динамике и процессе 
реформирования в соответствии с изменяющимися потребностями рынка. Потребительское 
кредитование в России играет важную роль и продолжает развиваться в последнее время. Быстрое 
наращивание банками объемов потребительского кредитования стало одним из важнейших 
трендов 2018-2019 гг. Темпы роста показали рекордные цифры за последние годы, вызвав 
беспокойство о возможном перегреве на рынке. В результате Центральным Банком России были 
предприняты меры по ограничению кредитования граждан. Поэтому, на сегодняшний день два 
главных вопроса заключается в том, что же стало причиной такого резкого роста потребительского 
кредитования и действительно ли на рынке есть угроза взрыва «пузыря»?

Ключевые слова: транснациональные банки, банковский сектор, потребительское 
кредитование, российский рынок, ипотечное кредитование. 

Система классификации Американской Экономической Ассоциации: F01, G15, G18, 
G21

THE SIGNIFICANCE OF LIQUIDITY AND INDEBTEDNESS FOR 
THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISES IN BULGARIA

Yanko Hristozov

Abstract: The topic of the levels of key indicators for liquidity and indebtedness of enterprises in the  
Bulgarian economy is particularly important and relevant in connection with their financial condition, 
mainly due to the lack of statistical information and analysis on the issue. The purpose of the article is to 
examine the changes in the state of these indicators and to provide summary information about their 
importance for the financial condition of the enterprise. The thesis that will be defended argues that the 
deterioration of liquidity in enterprises would lead to an increase in their indebtedness, especially the 
dangerous for their financial future - intercompany indebtedness. This would also have an impact on other 
significant corporate indicators such as asset value, sales revenue, and profit. The enterprises from sector 
A. Agriculture, forestry, and fisheries are selected for study according to the Bulgarian National Statistic 
Institute's Classifier of Economic Activities as one of the dynamically developing sectors in recent years. 
The time limit is 2008-2018 and it should be borne in mind that NSI data are provided with a lag of two 
years.
 Keywords: Liquidity, Indebtedness, Intercompany indebtedness, Financial Indicators, Corporate 
Debt
 JEL Code: G30
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smaller agricultural labour pool. Before the plague, 
rising population had kept wages low and rents and 
prices high, an economic reality advantageous to the 
lord in dealing with the peasant and inclining many a 
peasant to cleave to demeaning yet secure 
dependent tenure.

As the Black Death swung the balance in the 
peasant's favor, the literate elite bemoaned a 
disintegrating social and economic order. The rural 
worker indeed demanded and received higher 
payments in cash (nominal wages) in the plague's 
aftermath. In some instances, the initial hikes in 
nominal or cash wages subsided in the years further 
out from the plague and any benefit they conferred 
on the wage labourer was for a time undercut by 
another economic change fostered by the plague. 
Grave mortality ensured that the European supply of 
currency in gold and silver increased on a per-capita 
basis, which in turned unleashed substantial 
inflation in prices that did not subside until the mid-
1370s and even later in many places on the 
continent. The inflation reduced the purchasing 
power (real wage) of the wage labourer so 
significantly that, even with higher cash wages, his 
earnings either bought him no more or often 
substantially less than before the plague.

The lord was confronted not only by the 
roving wage labourer on whom he relied for 
occasional customary labour services, rent, and 
dues for holding land from the lord. A pool of labour 
services greatly reduced by the Black Death enabled 
the servile peasant to bargain for less onerous 
responsibilities and better conditions. Faced with 
the disorienting circumstances, the lord often 
ultimately had to decide how or even whether the 
pre-plague status quo could be reestablished on his 
estate. Not capitalistic in the since of maximizing 
productivity for reinvestment of profits to enjoy yet 
more lucrative future returns, the medieval lord 
nonetheless values stable income sufficient for 
aristocratic ostentation and consumption. A 
recalcitrant peasantry, diminished dues and 
services, and climbing wages undermined the 
material foundation of the noble lifestyle, jostled the 
aristocratic sense of proper social hierarchy, and 
invited a response.

The 2019-2020 coronavirus pandemic has 
raised urgent questions about the economic impact 
of pandemics and the associated countermeasures. 
There are two sets of questions to be discussed. 
First, what are the real economic effects of a 
pandemic? Second, are these effects temporary or 
persistent? In this article the economic effects of the 
1347-1353 Black Death, the 1918-1920 Influenza 
Pandemic, and the 2019-2020 Coronavirus 
Pandemic will be discussed.

1. The economic consequences of the 
11347-1353 Black Death

The Black Death was the largest demographic 
disaster in European history. From its arrival in Italy 
in late 1347 through its clockwise movement across 
the continent to its petering out in the Russian 
hinterland in 1353, the plague killed between 
seventeen and twenty-eight million people. The 
Black Death's socioeconomic impact stemmed from 
sudden mortality on a staggering scale. Assessment 
of the plague's economic significance begins with 
determining the rate of mortality for 1347-1353 
period, unraveling how the plague chose victims 
according to age, sex, affluence, and place.

The structure of mortality influences the time 
and rate of demographic recovery. The plague's 
preference for urbanite over peasant, man over 
woman, poor over affluent, and, perhaps most 
significantly, young over mature shaped its 
demographic toll. The Black Death pushed Europe 
into a long-term demographic trough. Population 
growth recommenced at different times in different 
places but rarely earlier than the second half of the 
fifteen century and in many places not until 1550.

The strongest effect of the Black death was felt 
in the economy's agricultural sector, unsurprising in 
a society in which, except in the most urbanized 
regions, nine of ten people eked out a living from the 
soil. Lord and peasant were adjusting to the Black 
Death's principal economic consequence: a much 

The economic 
impact of pandemics
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1  Routt, D. The Economic Impact of the Black Death. EH.Net   
Encyclopedia, edited by Robert Whaples. July 20, 2008. URL 
http://eh.net/encyclopedia/the-economic-impact-of-the-black-
death/
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face of the countryside was transformed and 
manorialism was dead. Disillusioned by growing 
obstacles to profitable cultivation of the demesne, 
the lord, especially in the late fourteenth century and 
the early fifteenth, adopted a more sweeping type of 
leasing, the placing of the demesne or even the 
entire manor “at farm”. A “farmer” paid the lord a 
fixed annual “farm” for the right to exploit the lord's 
property and take whatever profit he could. The lord 
often became a rentier bound to a fixed income. The 
tenurial transformation was completed when the 
lord sold to the peasant his right of lordship, a 
surrender to the peasant of outright possession of his 
holding for d fixed cash rent and freedom from dues 
and services. Manorialism, in effect, collapsed and 
was gone from western and central Europe by 1500.

The landlord's discomfort ultimately benefited 
the peasantry. Lower prices for the foodstuffs and 
greater purchasing power from the last quarter of the 
four teen th  cen tury  onward ,  p rogress ive 
disintegration of demesnes, and waning customary 
land tenure enabled the enterprising, ambitious 
peasant to lease or purchase property and become a 
substantial landed proprietor. The average size of 
the peasant holding grew in the late Middle Ages. 
Due to the peasant's generally improves standard of 
living, the century and a half following the plague 
has been labeled a “golden age” in which the most 
successful peasant became a “yeoman” or “kulak” 
within the village community. Freed from labour 
service, holding a fixed copyhold lease, and 
enjoying greater disposable income, the peasant 
exploited his land exclusively for his personal 
benefit and often pursued leisure and some of the 
finer things in life. 

Once the plague had passed, the city had to 
cope with a labour supply even more greatly 
decimated than in the countryside due to a generally 
higher urban death rate. The city could reverse some 
of this damage by attracting new workers from the 
countryside. Finding more labour was not a 
panacea. A peasant performed an unskilled task 
adequately but could not necessarily replace a 
skilled labourer. The gross loss of talent due to the 
plague caused a decline in per capita productivity by 
skilled labour remediable only by time and training.

Another immediate consequence of the Black 
Death was dislocation of the demand for goods. A 
suddenly and sharply smaller population ensured a 
glut of manufactured and trade goods, whose prices 
plummeted for a time. The businessman who 

In exceptional circumstances, a lord 
sometimes kept the peasant bound to the land. 
Europe's political elite also looked to legal coercion 
not only to contain rising wages to limit the peasant's 
mobility but also to allay a sense of disquietude and 
disorientation arising from the Black death's 
buffering of pre-plague social realities. Once 
conservatism and legislative palliatives to revivify 
pre-plague socioeconomic arrangements, the lord 
cast about for a modus vivendi in a new world of 
abundant land and scarce labour. A sober triangle of 
the available sources of labour, whether it was 
casual wage labour or a manor's permanent 
stipendiary staff or the dependent peasant, let to 
revision of managerial policy. For a time in fact 
circumstances helped the lord continue direct 
management of the demesne. The general inflation 
of the quarter-century following the plague as well 
as poor harvests in the 1350s and 1360s boosted 
grain prices and partially compensated for more 
expensive labour. This so-called “Indian summer” 
of demesne agriculture ended quickly in the mid-
1370s when the post-plague inflation gave way to 
deflation and abundant harvests drove prices for 
commodities downward, where they remained, 
aside from brief intervals of inflation, for the rest of 
the Middle Ages. 

Under unremitting pressure, the traditional 
cultivation of the demesne ceased to be viable for 
lord after lord: a centuries-old manorial system 
gradually unraveled and the nature of agriculture 
was transformed. The lord's earliest concession to 
this new reality was curtailment of cultivated 
acreage, a trend that accelerated with time. Beyond 
reducing the demesne to a size commensurate with 
available labour, the lord could explore types of 
husbandry less labour-intensive than traditional 
grain agriculture. Livestock husbandry became 
more significant – suitable climate, soil, and 
markets made grapes, olives, apples, pears, 
vegetables, hops, hemp, flax, and dye-stuffs 
attractive alternatives to grain. In hope of selling 
these cash crops, rural agriculture became more 
attuned to urban demand and urban businessmen 
and investors more intimately involves in what and 
how much of it was grown in the countryside.

The lord also looked to reduce losses from 
demesne acreage under the plow and form the 
vacant holdings of onetime tenants. Measures 
adopted to achieve this end initiated a process that 
gained momentum with each passing year until the 
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the high Middle Ages. This was crucial in a 
contracting economy in which gross productivity 
never attained its high medieval peak and in which 
the prevailing pattern was boom and bust on a 
roughly generational basis. A fluctuating economy 
demanded adaptability and the most successful 
post-plague businessman not merely weathered bad 
times but located opportunities within adversity and 
exploited them. The post-plague entrepreneur's 
preference for short-rather than long-term ventures, 
once believed a product of a gloomy despondency 
caused by the plague and exacerbated by endemic 
violence, decay of traditional institutions, and 
nearly continuous warfare, is now viewed as a 
judicious desire to leave open entrepreneurial 
options, to manage risk effectively, and to take 
advantage of whatever better opportunity arose. The 
successful post-plague businessman observed 
markets closely and responded to them while 
exercising strict control over his concern, looking 
for greater efficiency, and trimming costs.

The European economy at the close of the 
Middle Ages (1500) differed fundamentally from 
the pre-plague economy. In the countryside, a freer 
peasant derived greater material benefit from his 
toil. Fixed rents if not outright ownership of land 
had largely displaced customary dues and services 
and, despite low grain prices, the peasant more 
readily fed himself and his family from his own land 
and produced a surplus for the market. Yields 
improved as reduced population permitted a greater 
focus on fertile lands and more frequent fallowing, a 
beneficial phenomenon for the peasant. More 
pronounced socioeconomic gradations developed 
among peasants as some, especially more 
prosperous  ones ,  exploi ted  the  changed 
circumstances, especially the availability of land. 
The peasant's gain was the lord's loss. As the Middle 
Ages waned, the lord was commonly a pure rentier 
whose income was subject to the depredations of 
inflation.

In trade and manufacturing, the relative ease 
of success during the Middle Ages gave way to 
greater competition, which rewarded better 
business practices and leaner, meaner, and more 
efficient concerns. Greater sensitivity to the market 
and the cutting of costs ultimately rewarded the 
European consumer with a wider range of goods at 
better prices. In the long term, the demographic 
restructuring caused by the Black Death perhaps 
fostered the possibility of new economic growth. 

successfully weathered this short-term imbalance in 
supply and demand then had to reshape his business' 
output to fit a declining or at the best stagnant pool of 
potential customers.

The Black Death transformed the structure of 
demand as well. While the standard of living of the 
peasant improved, chronically low prices for grain 
and other agricultural products from the late 
fourteenth century may have deprived the peasant of 
the additional income to purchase enough 
manufactured or trade items to fill the hole in 
commercial demand. In the city the plague 
concentrated wealth, often substantial family 
fortunes, in fewer and often younger hands, a 
circumstance that, when coupled with lower prices 
for grain, left greater per capita disposable income. 
The plague's psychological impact influenced how 
this windfall was used. Pessimism and the specter of 
death spurred an individualistic pursuit of pleasure, 
a hedonism that manifested itself in the purchase of 
luxuries. Even with a reduced population, the gross 
volume of luxury goods manufactured and sold 
rose, a pattern of consumption that endured even 
after the extra income had been spent within a 
generation or so after the plague.

Like the manorial lord, the affluent urban 
bourgeois sometimes employed structural 
impediments to block the ambitious parvenu from 
joining his ranks and becoming a competitor. A 
tendency toward limiting the status of gild master to 
the son or son-in-law of a sitting master, evident in 
the first half of the fourteenth century, gained further 
impetus after the Black Death. The need for more 
journeymen after the plague was conceded in the 
shortening of terms of apprenticeship, but the newly 
minted journeyman often discovered that his chance 
of breaking through the glass ceiling and becoming 
a master was virtually nil without an entrée through 
kinship. Women also were banished from gilds as 
unwanted competition. The urban wage labourer, by 
and large controlled by the gilds, was denied 
membership and had no access to urban structures of 
power. While these measures may have permitted 
the bourgeois to hold his ground for a time, the 
winds of change were blowing in the city as well as 
the countryside and gild monopolies and gild 
restrictions were fraying by the close of the Middle 
Ages.

In the new climate created by the Black Death, 
the individual businessman did retain an advantage: 
the business judgment and techniques honed during 
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given location. Mortality in 1918 was unusually 
great in the 20-to-40 age group with males 
disproportionately affected. The impact on the 
labour force would thus have been greater than in 
s t a n d a r d  i n fl u e n z a  e p i d e m i c s  t h a t 
disproportionately affect the very young and the 
very old. The mortality spike at age 35 did not reflect 
a higher attack rate, but rather a spike in pneumonia 
as a secondary complication.

While official GDP estimates do not exist prior 
to 1929, the NBER Macro History Database 
provides a rich source of high frequency data to 
analyze the economic impact of the 1918 pandemic. 
Monthly data for the production of a wide variety of 
commodities is available, as well as goods trade 
data, data on the consumption of travel services, 
retail sales, equity prices and currency demand. 
Analysis of the effects of the pandemic requires the 
use of monthly data, as the pandemic was highly 
concentrated in the single month of October. If the 
pandemic had notable effects on the economy, then 
these effects should be apparent in that month, with 
rebounds occurring in subsequent months.

Monthly data on industrial production is a key 
source of information on the aggregate impact of the 
pandemic. Results indicate that a 1 per cent change 
in this index was associated with a 0.26 per cent 
change in GNP. The pandemic main wave was 
limited to the September-November period with 
half the morbidity occurring in October. During the 
fall wave, industrial production averaged 7 per cent 
below the August level. This translates into a –1.7 
per cent annual impact and a –0.45 per cent GNP 
impact using the estimated GNP-industrial 
production elasticity. This may be an overestimate 
as the First World War ended in November and part 
of the  November weakness likely reflects the 
cancellation of defence orders. The decline during 
the fall wave is considerably smaller than declines 
during normal business cycle contractions of the 
period. While real imports declined modestly during 
the peak pandemic months, the decline is very small 
relative to the typical volatility of the series. Real 
exports were effectively stable.

The IMF Working Group suggest that a 
pandemic could negatively affect equity markets 
and induce people to hoard cash. Again, no such 
effects were apparent in 1918. The Dow-Jones 
Industrial average was flat during the pandemic 
while railroad stocks actually increased in value. 
Some have argued that a pandemic would lead 

The Black Death was a cataclysmic event and 
retrenchment was inevitable, but ultimately 
diminished economic impediments and opened new 
opportunities.

2. The economic effects of the 1918-
21920 Influenza Pandemic

The 1918 influenza pandemic was far more 
severe than any other for which we have reliable 
data. About 20-25 per cent of North Americans fell 
ill between September 1918 and January 1919. U.S. 
case mortality ranged between 1 ¾ and 2 ¼ per cent, 
with half the deaths occurring in the month of 
October. A mild “heralding wave” that attracted 
little attention at the time was first noted in the U.S. 
mid-west in March 1918. By May, it had spread to 
Western Europe, China and Japan, and by the 
summer to New Zealand, Australia and India. While 
the spring wave was first noted in the United States, 
the true geographic origin has not been well 
established. Before and after 1918, most influenza 
pandemics originated in Asia.

The much more lethal fall wave was highly 
contagious and spread very quickly, appearing first 
in Portugal and France in August, Western Europe 
and the East coast North American ports in early 
September and the West coast North American, 
South American, African, Indian and Asian ports in 
late September. By October, only New Zealand, 
Australia and the deep interior of South America, 
Africa and Asia were unaffected. By November, 
most of these had been struck. Australia was 
affected in January 1919 when a maritime 
quarantine failed. A third wave affected some 
locations in December 1918 and January 1919. 
Population mortality was considerably lower than in 
the main fall wave. Socially dense U.S. army and 
navy training bases appeared to have been 
unaffected by the third wave.

The prominent feature of the multiple waves 
in 1918-19 is that almost all the morbidity and 
mortality was associated with a single wave that 
spread globally with extraordinary rapidity. This 
wave was severe but of short duration, with about 80 
per cent of cases occurring in a single month in a 

*  James, S. and Sargent, T. The Economic Impact of an   
Influenza Pandemic. Working Paper 2007-04. Department of 
Finance Canada. December 12, 2006.
https://www.publicsafety.gc.ca/lbrr/archives/cn00003457765
1-eng.pdf
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pre-industrial agrarian America of 1818. The United 
States in 1918 had an advanced capitalist economy 
with well-developed financial markets that was 
highly integrated with the rest of the world economy 
through both trade and financial channels. Global 
business cycles were closely aligned, the Great 
Depression of the 1930s being the most prominent 
example. The Internet may not have existed, but 
news and financial market information were quickly 
transmitted globally via transoceanic telegraph and 
telephone cable. Television did not exist, but the 
advanced nations of 1918 had already entered the 
era of mass communications. Most major cities had 
several daily newspapers, and these had high 
circulations. 

A new literature has begun to explore the 
coping strategies that people adopt in situations of 
stress and risk, and their implications for economic 
behaviour. It seems unlikely that these strategies 
have changed since 1918. The question remains 
whether the economic and social changes that have 
occurred are of a type that could transform the very 
small observed economic impact of the 1918 
pandemic into the much larger (and even 
catastrophic) impacts predicted by some analysts.

The U.S. labour share of income has changed 
little since 1929, suggesting little change in the 
aggregate elasticity of output with respect to hours 
worked. Direct effects should therefore be similar to 
those of 1918 for a pandemic of comparable 
severity. Most of those who predict that a future 
pandemic would have a large negative impact do so 
on the basis of large indirect effects. The factors that 
might potentially lead a new pandemic of 
comparable severity to have a different indirect 
effects than that of 1918 are as follows: changes in 
the mix of occupations and of output; changes in the 
production process; changes in the availability of 
leave.

Changes in the mix of occupations and of 
output

In 1910, agricultural occupations accounted 
for 32 per cent of all occupations in the United 
States, compared with 0.3 per cent in 2004. 
Industrial production occupations decreased in 
importance from 22.5 per cent in 1910 to 8 per cent 
in 2004. The share of occupations in construction 
and extraction has also declined. The occupation 
share of business and financial operations is very 
similar today to that of 1910. Notable increases in 
occupation share have occurred in education, 

people to hoard cash, however, real currency 
holdings by the public actually fell modestly during 
the 1918 fall wave. In 1918, Americans would have 
had much greater reason to be nervous about the 
solvency of their local bank in the event of a 
negative shock than would be the case today, as bank 
failures were frequent in the United States prior to 
the introduction of Federal Deposit Insurance in 
1934 and tended to surge during economic 
downturns.  There is  no evidence of  any 
absenteeism-related disruption in the financial 
sector, as daily bank clearings actually rose. 
Bankruptcy data show no evidence of any pandemic 
impact on the financial health of the manufacturing 
sector.  

Overall, the data suggest that the 1918 
pandemic had modest direct effects stemming from 
illness absenteeism, but that indirect effects were 
very small. This is consistent with the generalized 
finding that human activity is very resilient to many 
natural shocks. People adapt and work around the 
shock; those unaffected work harder and longer to 
pick up the slack. The short duration of the shocks 
also limits their impact.

Spanish Influenza moved too fast to produce 
more than brief paralysis. It was a hit-and-run kind 
of disease, not the kind that places society under a 
long siege, like tuberculosis or malaria. Influenza 
does not create the kind of situation which is bound 
to get worse and worse unless proper actions are 
taken. 

In the fall of 1918, the most severe influenza 
pandemic ever recorded quickly spread across the 
entire globe. Severe though the effects on human 
health were, it appears to have had only minor 
impacts on the world's most advanced economy – 
that of the United States. Indirect effects are hard to 
discern, in the United States or elsewhere.

Both economies and societies have evidently 
changed considerably since 1918. In most advanced 
economies, agriculture is much less important, and 
services more important than in 1918. Many 
countries were at war in 1918. Social safety nets 
were much less extensive and the role of 
government in the economy smaller. Many fewer 
married women were in the labour force, although 
the war boosted female participation.

While much has changed since 1918, many 
changes are of degree rather than kind. Advanced 
economies of today have more in common with the 
United States of 1918 than the latter had with the 
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cent of U.S. salaried workers received paid 
vacations during the First World War and by the end 
of the war most white collar workers had one or two 
weeks of paid vacation, but that “vacations, paid 
sick days, and disability insurance did not become 
general policy among manufacturing firms until 
after the Depression”.

It does not seem likely that the lack of sick 
leave in 1918 meant that many people worked who 
were ill with influenza. In many cities, public orders 
were enforced prohibiting people with symptoms 
from leaving their homes, and they certainly would 
not have been welcome at the workplace. The 
absence of sick leave undoubtedly meant that 
ordinary illness absenteeism was less in 1918 than 
today, however it was quickly recognized in 1918 
that the Spanish Influenza was not an ordinary 
illness. Many more jobs were physically strenuous 
in 1918, and it would have been difficult for people 
to perform these while ill with influenza.

If workers in 1918 who had not yet fallen ill 
chose to remain at work because they considered the 
marginal risk reduction of workplace avoidance to 
be small, then the availability of leave provisions 
would had little effect on this choice. On the other 
hand, if they had considered the risk reduction to be 
large, then we should have seen evidence of 
significant workplace avoidance absenteeism even 
without widespread leave availability. For the lack 
of leave to have mattered, the perceived risk 
reduction would have had to have been just balanced 
off by the cost of the absence. The lack of sick leave 
in 1918 meant that those who fell ill would have 
suffered direct income losses with negative 
implications for consumer demand. This channel 
would be less pronounced today. 

Changes in the production process
A pandemic would create a disarticulation in 

the production process if it caused inventories of 
inputs to be exhausted via reduced production of 
inputs or reduced transportation of inputs to users. 
The economic data from 1918 suggest that no such 
disarticulations occurred. This is not surprising, as 
the pandemic impact on single-city illness 
absenteeism in 1918 likely peaked at around 5 ½ per 
cent, which would not have been sufficient to cause 
production disarticulations. For disarticulations to 
occur in a prospective pandemic, either significant 
workplace-avoidance absenteeism would need to 
occur in industries that produce or transport inputs, 
or the production process itself would need to be 

health, sales and office and administrative support. 
The occupation share of transportation has 
increased only modestly.

Some argue that a pandemic today would 
cause  widesp read  workp lace -avo idance 
absenteeism in socially dense occupations. 
Determining which occupations are socially dense 
involves considerable judgement. Low social 
density occupations are those where much of the 
working day would likely involve limited direct 
physical interaction with others, or where the 
primary place of work is out of doors. Occupations 
that involve dealing with the public may or may not 
be more socially dense than those that do not. A real 
estate agent, for example, may be exposed to many 
fewer people each day than someone working in a 
closed factory setting. � While the average 
social density of occupations has clearly increased 
since 1918, this cannot in itself explain the small 
economic impacts of the 1918 pandemic, as there is 
no evidence that higher density industries suffered 
disruption in 1918. Pandemic impacts were small or 
indiscernible in retail services, rail and transit 
passenger transportation and banking. This suggests 
that workplace avoidance absenteeism was small 
even in socially dense occupations in 1918. Had 
workplace avoidance absenteeism occurred in 
socially-dense occupations in 1918, it would have 
affected the total economy less than today, however, 
there is no evidence that it did affect these 
occupations.

Changes in the availability of leave
The IMF Working Group argues that “the lack 

of a formal safety net may have threatened workers 
with high financial costs in case of absenteeism from 
the workplace,” and thus helped to limit the 
economic impact of the 1918 pandemic. For this 
reason, as well war related fear of social 
opprobrium, they argue that “it appears unlikely that 
a similar outbreak today would have comparably 
limited effects.”

For someone to engage in a workplace 
avoidance absence the perceived marginal benefit of 
reduced risk must exceed the marginal cost of the 
absence.  The marginal cost of an absence depends 
upon the type of leave taken and its duration. 
Changes in leave provisions could in principle affect 
the incidence and duration of workplace avoidance 
absences.

In 1918, few non-management workers had 
paid leave of any kind. Estimates show that 33 per 
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these changes are not a convincing basis for 
concluding  that  impacts  today would be 
significantly greater than in 1918.

� Analysis suggests that a severe pandemic 
like that of 1918 would reduce annual GDP by about 
1 per cent a result of higher worker absenteeism and 
reduced spending in some sectors. Expenditure 
reallocations across sectors and across time would 
mitigate the impact of the latter on total annual GDP 
growth. Growth could be expected to rebound 
sharply immediately following the pandemic as 
absenteeism returned to normal levels and spending 
occurred that had been delayed.

� Studies predict that a pandemic would have 
large negative impacts because they assume that 
large indirect effects would result from fear of the 
disease and consequent efforts by individuals to 
avoid infection. Fear is hard to measure, but we can 
measure how people respond to stressful situations. 
It is likely that people would be fearful during a 
1918-type pandemic, just as they likely were in 
1918. Some studies seem to assume that fear by 
definition implies widespread behavioural changes, 
with economies breaking down as people become 
dysfunctional from fear of infection.

There is ample evidence that people do not 
respond to fear in this way. An emerging literature 
that merges insights from psychology and 
economics suggests that people engage in strategies 
to effectively manage fear and avoid becoming 
paralysed by it. Furthermore, it is not absolute risk 
that determines behaviour, but rather the perceived 
relative risk and cost of a particular behaviour 
relative to an alternative. Perceived relative risks 
may be much smaller than absolute risks, 
particularly if a risk is pervasive. 

If a pandemic were to occur, human suffering 
and loss of life would outweigh economic concerns. 
GDP impacts are not necessarily the best measure of 
the effects on people of a virus or other natural 
disaster.

3. The economic impact of the 2019-
2020 Coronavirus Pandemic

The coronavirus outbreak, which was first 
detected in China in 2019, has infected people in 
185 countries. Its spread has left businesses around 
the world still counting the costs.

Global shares take a hit
Big shifts in stock markets, where shares in 

significantly more vulnerable to any supply chain 
disruptions that did occur.

Social and labour market changes since 1918 
do not provide strong support for the notion that 
workplace-avoidance absenteeism would be much 
greater than in 1918. Such absenteeism would be 
particularly unlikely in emerging economies where 
personal leave would be less available and personal 
absences thus more costly than in advanced 
economies. High workplace absenteeism is also 
unlikely in goods transportation, as it is among the 
least socially dense sectors.

Aggregate Total GDP Impacts of a future 
pandemic

If absenteeism has a “high” impact on output 
and if there are no intertemporal or intersectoral 
demand reallocations, then a 1918-type pandemic 
would reduce GDP growth by 0.92 per cent in the 
pandemic year. Growth would be 0.64 percentage 
points higher than otherwise in the subsequent year, 
reflecting the recovery of output from absenteeism 
and indirect demand effects. If workplace avoidance 
were to occur as estimated, then the total GDP 
impact would rise to 1.08 per cent. If all indirect 
effects are reallocated, the GDP impact would be 
–0.55 per cent without workplace avoidance 
absenteeism and –0.7 per cent with such 
absenteeism.

If absenteeism has a “low” impact on output 
and if there are no intertemporal or intersectoral 
reallocations, then a 1918-type pandemic would 
reduce GDP growth by 0.72 per cent in the 
pandemic year. Full reallocation reduces the impact 
to –0.35 per cent.

   All of these scenarios could plausibly imply 
negative growth in the quarter in which the 
pandemic main wave is concentrated. Strong 
quarterly growth bounce backs could be expected 
once the main wave is over, reflecting both a 
recovery of output to normal levels as well as 
overshooting stemming from intertemporal demand 
reallocations.

� The 1918 influenza pandemic was more 
severe than any for which we have reliable data. 
Declines in U.S. industrial production in the fall of 
1918 suggest that the pandemic reduced annual 
1918 U.S. GDP by up to 0.5 per cent. Small impacts 
are apparent in passenger rail and transit use. Retail 
sales, external trade, financial markets and 
bankruptcies appear to have been unaffected. While 
economies have changed significantly since 1918, 
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companies are bought and sold, can affect the value of pensions or individual savings accounts (ISAs). The 
FTSE, Dow Jones Industrial Average and the Nikkei have all seen huge falls since the outbreak began on 31 
December. The Dow and the FTSE saw their biggest quarterly drops in the first three months of the year 
since 1987. 

More people seeking work
In the United States, the number of people filing for unemployment hit a record high, signaling an end 

to a decade of expansion for one of the world's largest economies. 
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Oil prices crash
Demand for oil has all but dried up as lockdowns across the world have kept people inside. The crude 

oil price had already been affected by a row between OPEC, the group of oil producers, and Russia. 
Coronavirus has driven the price down further.
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Brent crude is the benchmark used by Europe and the rest of the world. Its price dipped below $20, to 
the lowest level seen in 18 years. In the United States, the price of a barrel of West Texas Intermediate (WTI) 
turned negative for the first time in history.

Risk of recession
If the economy is growing, that generally means more wealth and more new jobs. It's measured by 

looking at the percentage change in gross domestic product, or the value of goods and services produced, 
typically over three months or a year. But the International Monetary Fund (IMF) says that the global 
economy will shrink by 3% in 2020. The IMF described the decline as the worst since the Great Depression 
of the 1930s.
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Factories in China slowed down
In China, where the coronavirus first appeared, industrial production, sales and investment all fell in 

the first three months of 2020, compared with the same period in 2019. China makes up a third of 
manufacturing globally, and is the world's largest exporter of goods.

The Chinese economy is expected to expand by just 1.2% in 2020, which would be the slowest 
growth since 1976. The IMF warned that there were "severe risks of a worse outcome". It said that if the 
pandemic took longer to control and there was a second wave in 2021, this would knock an additional 8 
percentage points off global GDP. The Fund said this scenario could trigger a downward spiral in heavily-
indebted economies. It said investors might be unwilling to lend to some of these nations, which would push 
up borrowing costs. The IMF added: "This increase in sovereign borrowing costs or simply fear of it 
materialising, could prevent many countries from providing the income support assumed here."

Global pain
For the first time since the Great Depression, both advanced and developing economies were 

expected to fall into recession. The IMF warned that growth in advanced economies would not get back to 
its pre-virus peak until at least 2022. The US economy is expected to contract by 5.9% in 2020, representing 
the biggest annual decline since 1946. A partial recovery is expected in 2021, with expected US growth of 
4.7%.
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Economic medicine
While longer lockdowns will constrain economic activity, the IMF said quarantines and social 

distancing measures were vital. It said: "Upfront containment measures are essential to slow the spread of 
the virus and allow health care systems to cope and to help pave the way for an earlier and more robust 
resumption of economic activity. Uncertainty and reduced demand for services could be even worse in a 
scenario of greater spread without social distancing". The IMF set out four priorities for dealing with the 
pandemic. It called for more money for health care systems, financial support for workers and businesses, 
continued central bank support and a clear exit plan for the recovery. It urged the world to work together to 
find and distribute treatments and a vaccine. The Fund added that many developing nations would need debt 
relief in the coming months and years.
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Intoduction
Equity control is an up-to-date issue that is 

subject to various analyzes, studies and research by 
different specialists. This control object is specific 
in terms of its nature and content. Equity control, as 
a methodology and technology, differs as a control 
process in the public and non-public (sector), which 
gives relevance and importance to the study of this 
important economic object.  Therefore, the main 
purpose of this study is to present the methodology 
and technology of controlling the equity in the non-
public (private) sector, fulfilling the following main 
tasks:

1. To present the methods and approaches of 
controlling the equity in the non-public sector.

2. To present the main problems of internal 
and external control over equity control.

In order to achieve these goals and objectives, 
control over equity is considered to be a process 
aimed at determining the condition and change of 
equity, identifying the causes, prerequisites and 
factors that give rise to an unlawful change in the 
equity. Equity control aims to ensure its legality, it is 
aimed at the proper organization of the processes for 
its amendment and at regulation with optimal use of 
control resources, and when establishing some 
deviations and irregularities, to impose an 
appropriate system of impact. Equity control is a 
specific type of control, as well as a specific type of 
control is the production of production, „production 
by means of nanotechnological materials and 
articles“ (Nedyalkova, 2018).

This study presents the technology of 
controlling the equity for non-public (private) 
enterprises, the technology being considered from 
the position of internal and external control, as types 
of control determined according to the affiliation of 
the control body with the control object. The 
technology of controlling the equity is determined 

not only by the type of financial control but also by 
the stages of the control process, the scope and 
objectives of the control body (i.e. the control body) 
that is engaged in the implementation of the control 
process. In today's globalization processes, the issue 
of payment of share contributions by partners is 
increasingly relevant and up-to-date, given that 
modern „transactions are carried out without an 
intermediary and control by regulatory bodies such 
as banks, because the trade in cryptocurrencies is 
decentralized“ (Yaneva, 2019).

1. Equity control technology for non-public 
sector entities

The technology of controlling the equity is 
primarily determined by the nature of the object, 
according to the specifics of the enterprise and the 
chosen accounting base according to which the 
equity changes. In non-public (private) sector 
entities that apply the National Accounting 
Standards as an accounting base, equity as an 
accounting object consists of the following sub-
items: reported capital, emission premiums, reserve 
f rom subsequent  assessments ,  reserves , 
accumulated profit (loss) from the past years and 
current profit (loss). Companies that apply 
International Accounting Standards as their 
accounting base, their equity, as an accounting 
object, includes: Share capital, ie. the so-called 
registered capital; Reserves; Retained earnings 
(uncovered loss); Other components of equity, such 
as treasury shares; Equity components relating to an 
asset or group of assets held for sale, as well as the 
non-controlling interest of the company should be 
presented when preparing the financial statements 
in the structure of the equity. According to IAS 1, the 
financial result of the current year should not be 
presented in the statement of the operations in the 
equity structure, since "profit and loss is the total 
amount of revenue minus expenses, excluding the 
other components of the statement of other 
comprehensive income". Hence, due to the different 
nature and understanding of the content side of the 
individual equity components under the two 
normative acts, namely NAS 1  (National 
Accounting Strandart 1) and IAS 1 (International 
Acconting Standart 1), these acts create the 
prerequisite for the control technology and the 
control methodology to be considered separately 
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due to the regulatory differences of the main 
constituent elements of the equity. 

Therefore, with reference to FIG. 1, the 
control technology in non-public sector enterprises 
can be conceptually presented, namely:

1.1 Theoretical concepts on the technology of 
internal financial control over equity for non-
public (private) enterprises

In the internal financial control, the 
technology of controlling own funds is very 
dependent and determined by the scope and purpose 
of control. Also, in some companies, due to financial 
constraints, the control department is composed of a 
minimum number of control persons. For this 
reason, additional tasks, having the character of 
management tasks, may be included in the scope of 
the internal control process.

Controlling is accepted as a company's 
management tool. It is aimed at “company 
management, focused on optimal use of resources 
and effective development of the company in the 
long run. With the help of controlling, corporate 
goals are achieved  through the complex 
integration of a system for information-
analytical and methodological provision of 
management in the process of planning, control, 
analysis and decision-making“ (Hadjieva, 2016). 

Equity control is an issue that affects the 
overall management of the company. Whether 
management is qualitative or of poor quality, this is 
most strongly seen in the condition and change in 

the constituent components of the equity, i.e. it has 
an impact on the status and change in the registered 
capital, reserves, emission premiums and the 
financial result. When the change in these elements 
of equity is of considerable magnitude, dynamically 
changing from one extreme to the other extreme (i.e. 
from positive values to negative or vice versa), in 
case of changes occurring outside the ones 
previously determined for the company, it is 
respectively accepted that these changes are due to 
poor and incorrect management. Therefore, here 
comes the link between controlling, management 
and control, as a function of management, i.e.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Technology of financial control over equite in non -public sector enterprises  
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Fig. 2 Presentation of informational and methodological assurance between controlling, 

management and control as a function of management  

Controllin g Ì MŌMŊÑÖÑŌP FŎŌPǾŎÕ  

Based on FIG. 2, a very important and 
substantial clarification should be made that the 
control of an object will be influenced directly by 
the effects of the management, on the one hand, and 
indirectly by the actions of the controlling, that 
supports the respective management. Therefore, in 
specific companies, this impact may be more clearly 
revealed, and in other enterprises, respectively, such 
a strong dependence may not be observed. The more 
established the controlling in a company is, the 
bigger manifestation and impact it will have on the 
control process itself and on the control technology 
itself.

The common equity control technology, 
which affects all equity constituents of all non-
public sector companies (i.e, both IAS / IFRS 
applying entities), runs through the approved stages 
of the control cycle, applying at all stages the means 
and methods of the financial control in order to 
achieve the pre-determined control objectives. The 
combination of means and methods represents the 
method of internal financial control over equity.

The control technology is a set of methods, 
approaches, tools, and techniques for performing 
specific activities to achieve ultimate control 
results. From a theoretical point of view, when it 
comes to the financial control technology, a 
distinction should be made between the methods of 
financial control over specific objects (in this case 
the equity) and the methods determined for the 
course of the financial control cycle. The methods 
of financial control over specific objects relate to the 
type of the controlled object. The main purpose of 
the methods of financial control over the specific 
object is focused on the direction of impact over the 
controlled object. The methods of the financial 
control cycle are directed to the respective stages, to 
the corresponding actions and procedures during 

which the control cycle goes . Their content refers to 
the rules for formulating control objectives and 
tasks, the rules for deriving final control decisions, 
the ways of performing the common control 
functions, the general rules for the control actions, 
etc.

The methods of controlling the equity depend 
on:

1. The control environment in which the 
internal financial control is carried out.

2. The timing of internal financial control.
3. The substantive activity of the company 

itself.
4. The information security of the controllers 

exercising internal financial control over the object - 
equity. 

5. The technical security of the controllers 
who carry out the internal financial control.

6.  The professional competence and 
professional knowledge of the controllers.

In practice, the following methods of 
internal financial control over equity are 
approved:

1. Methods aimed at detecting frauds and 
errors in the determination and modification of 
equity. The methods present the fraud and error 
detection approaches that are accepted by the 
company itself, thereby revealing the external 
factors and the external prerequisites for their 
occurrence and manifestation. Concerning internal 
financial control, when the methods are applied by 
the internal control persons, their application is 
more comprehensive. The control persons are much 
better informed by the external control persons as 
they are familiar with the activity of the company. 
They are much better informed by the external 
control persons about the respective control 
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situation and the control environment, which makes 
the application of the methods in the internal 
financial control effective. The methods for 
detecting fraud and error are: 

· Strategic methods – these methods address 
the elements of fraud, the potential perpetrator, and 
the strategy chosen by the fraudster. These methods 
include: training and research, modeling, deductive 
and inductive approaches, hypothesis creation and 
testing.

· System methods – systematic methods are 
directed to the activity of the company. These 
methods are relatively reliable and are often applied 
in the control practice and in controlling the equity,  
as the final result of the activity of the company is 
reflected in the equity and in its element  - the 
financial result. The systematic approach can be 
applied by both internal and external control 
persons, such as independent experts, investigators, 
registered auditors, etc.

· Technological methods – The technological 
methods are relatively new control methods due to 
the introduction of continuously new innovations 
and technologies in the control practice. According 
to D.Dinev, "the technological methods include 
numbers tests; horizontal, vertical and trend 
analysis; analysis of tendencies, etc“ (Dinev, 2012).

· Inductive and deductive methods – In the 
inductive methods, the control procedures start 
from the observations of the respective object and 
lead to generalizations and conclusions. This is the 
so-called „top-downwards” approach and involves 
looking for common or unusual cases. The 
application of the inductive methods is not 
documented in the control practice. For example, 
the formulation of hypotheses, i.e. the control 
process' assumptions or sub-theses, is not described 
by the controllers, since they contain a lot of 
uncertain, unstated conditions and unverified 
information. The conjectures in question remain for 
the controlling person himself, he or she should, 
during the whole control process, carry out the 
assigned control tasks, as they should be clearly and 
correctly formulated.

Deductive methods – these are methods that 
can help small businesses and organizations to 
counter fraud and abuse without exceeding their 
budget or technological resources. These methods 
include data extraction and analysis, digital analysis 

and sampling. Based on this method, deductive 
conclusions are deduced from the so-called control 
process.  In many cases, this conclusion is based on 
assumptions, which is why these methods are not 
used alone in practice but in combination with the 
inductive methods. This gives a more accurate 
picture of the controlled object accordingly. 

· Quantitative and descriptive methods – 
through the quantitative methods, a number of 
questions are answered, but in terms of scrutiny 
aimed at the search for fraud and abuse, they answer 
the question: how often are violations, frauds and 
abuses committed. The descriptive methods 
describe or explain the causes and prerequisites for 
fraud and abuse. 

2. Methods aimed at discovering the risks of 
changes in equity – The methods are regulated in 
various normative acts, such as International 
Standards on Auditing (ISA) 330 Audit Procedures 
for Responding to Risk Assessments, ISA 315 
Understanding the Company and its Environment, 
and assessing the risks of significant inaccuracies, 
deviations and nonconformities, etc. International 
auditing standards are applied by external control 
persons (audi tors)  for  the company,  the 
methodology described therein will be discussed in 
more detail in the following parts of the study when 
presenting the technology of equity control in 
external control. From the internal control's point of 
view, each company should have some established 
internal control rules and procedures to follow them 
during the control process. In internal control, 
methods aimed at discovering the risks of changes 
in equity are: 

2.1 A method aimed at detecting risks of 
material deviations from changes in equity – The 
purpose of the method is to determine whether this 
change is the result of speculative investment and 
speculative activities. The method does not affect 
only the equity of the company as an approach but 
also affects other objects of the company, since the 
investment process is a set of activities through 
which investments are transformed into tangible 
material form and / or financial result. The method 
identifies risks from the perspective of the entity's 
objectives, the determination of acceptable levels of 
risk and the determination of residual risks, by 
determining the adequacy and effectiveness of the 
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approved control procedures. 
2.2 A method aimed at detecting the expected 

risks of a change in equity – The method is one of the 
most easily applicable in the control practice, as it is 
based on monitoring. The risks that are found 
through this method are those probable, foreseeable 
and predetermined risks that occur when the equity 
balance changes. For example, such an expected 
risk is the risk of a change in the cost of equity. 

2.3 A method aimed at detecting unexpected 
risks of a change in equity – the method reveals 
those risks that are difficult to foresee for the change 
in equity. The model is based on analysis, 
inspec t ion ,  t es t ing  and  foresee ing .  The 
contingencies are those that could not have been 
foreseen by the company itself.  The internal control 
seeks, in advance, with its available information to 
anticipate and identify these risks, but there are 
cases where unforeseen events occur despite the 
impact of controls. 

3. Methods aimed at controlling the financial 
result – The financial result is a specific control 
object in terms of its dynamic variability. This 
dynamic implies the use of specific internal control 
methods such as comparison, analysis, synthesis, 
references, etc“ (Dineva, 2014). The control over 
the financial result applies the method of analysis, 
which is also accepted as a means of control since 
based on it the result of the control activity is 
deduced. The internal control persons may, with 
sufficient available information, control the 
operating (current) financial result - profit or loss; 

1 2
accounting financial result  ; tax financial result   
and post-tax financial result.

4. Methods aimed at controlling the reserves 
– Reserve control involves the use of specific 
control methods because of the different types of 

reserves that may be created by the company's 
activities. For example,  the following methods are 
applied in the internal control of legal reserves: 
survey, monitoring, analysis and forecasting.

In addition to research, monitoring, 
analysis, forecasting, the methods of systematic 
control apply to the internal control over the 
reserves related to treasury shares. The methods of 
systematic control follow the pre-selected control 
strategy. In this case, the control strategy is the 
optimal use of the company's resources and 
minimizing the negative effect and costs for the 
company of the redemption of the shares. In the case 
of joint-stock companies, to achieve the efficiency 
of internal financial control, it should start to have 
an impact, even while making a management 
decision to repurchase their own shares. The timing 
of the redemption should be correctly determined, 
as this decision reduces the company's share capital.

5. Methods aimed at controlling emission 
premiums – the internal control over emission 
premiums also affects this object as an element of 
equity. For this reason, all the established methods 
that apply to the internal control over other elements 
apply to the control of emission premiums.

In the case of internal equity control, the 
application of the respective methods is at the 
discretion of the controlling persons, the methods 
can be applied both combined (jointly) and each 
method can be applied independently. In the 
individual application of the respective method, the 
results of the control process will depend and be 
determined according to the impact of the method. 
For this reason, in the control of equity, it is 
advisable to apply all the established methods in 
practice, since the proposed impact system will be 
more effective and cover more of the identified 
problems of the controlled object.

The method, therefore, answers the question 
of how to carry out the control, while the control 
approach determines the direction of the control 
actions, revealing their purpose. So the approach is 
determined first and then the method. In the internal 
financial control over equity, the following basic 
approaches have been put into practice:

1. The “top-downwards” approach - in this 
approach, control follows the hierarchical structure 
of the company, aiming at controlling the 

1    Tax financial result is the accounting financial result transformed 
under the CITA (Corporate Income Tax Act), Art. 18 CITA, issued in 
Official Gazette issue 111/27 Dec.2019; changed in issue 96/6 

thDec.2019; changed in issue 110/27  Dec.2019; changed in issue 
th111/27  Dec.2019 ; changed in issue 102/31 Dec.2019; ; changed in 

issue 18/28th February 2020 
2      Tax financial result is the accounting financial result transformed 
under the CITA (Corporate Income Tax Act), Art. 18 CITA issued in 
Official Gazette issue 111/27 Dec.2019; changed in issue 96/6 
Dec.2019; changed in issue 110/27th Dec.2019; changed in issue 
111/27th Dec.2019 ; changed in issue 102/31 Dec.2019; ; changed in 
issue 18/28th February 2020
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performance and the way in which the management 
decisions are implemented.

2. The “down-upwards” approach – in this 
approach, control actions start from the lowest 
organizational structural units of the company and 
reach the highest structures of management levels in 
it.

3. The financial approach – it covers the 
financial  accounting information and i ts 
presentation in the financial statements.

Due to the limited nature of this study, we 
will not focus on other control approaches, but only 
on the three approaches presented above. Each of 
these approaches is explored and presented in the 
following sections of the exposition.

In addition to the strictly defined methods 
and approaches that are inherent in the internal 
financial control over equity, the very study of the 
problem so stated should take into account that the 
technology of the internal control over equity, 
consistently goes through the stages of the control 
cycle, and namely: determination of the object of 
control, determination of the norm of control, 
determination of the condition of the controlled 
object, comparison of the norm of control with the 
established state of the object, determination of 
deviations and the reasons for them, application of a 
system of impact. In the case of the internal financial 
control, when there is a detection of irregularities, 
abuses and deviations from the determined state of 
the equity, the internal control persons can provide 
the management of the company with guidance, 
r e c o m m e n d a t i o n s ,  m a k e  p r o p o s a l s  f o r 
improvement of the condition of the controlled 
object. In this case, the object is equity. The internal 
control persons should not and must not impose 
restrictive measures and effects on those found 
guilty during the control process. This is within the 
authority of the management of the company, and of 
all kinds of responsibilities, the management can 
claim disciplinary or pecuniary responsibility from 
the guilty individuals, under the requirements of the 
Labor Code, since these persons are in employment 
and legal relations. 

The internal control process in controlling 
the equity is not only going through the stages of 
the control cycle but also is going through the 
stages that are specific to the company itself, i.e. 
stages that are characteristic of its organizational 

structure. Also, it is time to point out that it is 
necessary to distinguish between the internal audit 
procedures and the internal control procedures of 
a company. The internal audit focuses on process 
verification, i.e checking the appropriate actions. 
While the internal control is aimed at the 
verification of the objects, the verification of the 
implementation of management decisions made and 
helping to achieve the goals of the company, by 
improving its condition, and by fulfilling its control 
objectives and tasks. In other words, it can be 
assumed that the internal audit in the company is a 
follow-up control and it is within the company's 
power to verify the implementation of the control 
process.

1.1 Practical aspects of the technology of 
the internal financial control for companies from 
the non-public (private) sector

In the previous part of the presentation, we 
presented the theoretical concepts of the internal 
financial control over equity for non-public (private 
sector) companies. Using some examples, the 
following sections of the study present the practical 
aspects of the technology of the internal financial 
control over equity. Therefore, the Joint-Stock 
Companies and Limited Liability Companies are 
considered as examples. Equity control at the Joint-
Stock Companies is more laborious and much more 
complex than the other commercial companies, 
including the limited liability companies. This is 
due to the organizational structure of the companies, 
which is defined and approved at the very 
foundation of the company. Commercial Law 
allows joint-stock companies to have a one-tier, 
two-tier management system, while in other 
countries a mixed management system is allowed, 
i.e.:
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Fig. 3 Degree of management of Joint Stock Companies  

 
The unified management system includes a 

general meeting of the shareholders and a board of 
directors or a supervisory board. The system is 
widespread in Anglo-Saxon countries. The one-tier 
management system is regulated in Art. 219 of 
Commercial Law. 

The two-tier system of management is again 
regulated in Commercial Law. This system consists 
of a general meeting, a board of directors or 
supervisory board and a board of managers. 

In some countries, we can see the so-called 
mixed management system, for example in France, 
but in this type of system, priority is given to the 
one-tier management system.

The "top-downwards" control approach of 
joint-stock companies goes beyond making the 
appropriate management decisions and ends with 
the implementation of the relevant decisions, in 
cases of:

1. Modification of the registered capital of 
the company by decision of the management of the 
joint-stock company - inclusion of a new partner or 
leaving of a partner; change in the capital structure 
of the company, etc.  

2. Decision to issue own shares or bonds. 
3. Modification and change in the number of 

the company's reserves, which come as a result of a 
management decision;

4. Modification and change of the financial 
result after taxation, which is the result of a 
management decision (eg payment of dividends, 
distribution of profits, coverage of losses from 
previous years, etc).

The control, when implemented from the 
top-downwards, actually monitors, observes and 
controls the quality of the management decision 
taken. According to the statutory powers of the 
general meeting as defined by the Commercial Law, 
one of its powers is to increase and decrease the 
capital of the company, as well as to transform and 
terminate the company. The general meeting 
includes the voting shareholders, who attend it in 
person or through a representative. The general 
meeting is convened by the Board of Directors, 
respectively by the Management Board. It may also 
be convened by the supervisory board, as well as at 
the request of shareholders who hold shares 
representing at least 5 percent of the capital for more 
than three months. Also, the general meeting 
"approves the annual financial statements after 
being certified by the nominated registered auditor 
when an independent financial audit was performed, 
decides to distribute profits, replenish the Reserve 
Fund and pay dividends" (Commercial Law, 2019). 

The implementation of the decision on the 
change of equity taken by the general meeting of the 
joint-stock company affects the other organizational 
units of the company, such as the legal department, 
financial and accounting department, etc. In this 
regard, the internal control is carried out 
consistently throughout the departments concerned, 
and may carry out the following control actions: 

1. I t  checks  the  processes  and 
procedures for authorizing and approving the 
change in equity.

2. It controls the implementation of the 
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double signature system, which impedes the 
assumption of financial obligations or making 
payments which, if the signatures of the chief 
accountant of the joint-stock company and the 
signature of the financial director or the manager are 
not available. 

3. It controls the implementation of 
preliminary control over the achievement of 
lawful actions by the financial director or the 
managing director of the joint-stock company. 

4. It controls the implementation of 
preliminary control over the achievement of 
lawful actions by the chief accountant. 

5. It controls the procedures for accurate, 
exact, complete and timely accounting of 
business transactions that affect the change in 
equity.

6. It performs a systematic and ongoing 
check to document transactions and actions 
affecting the change in equity.

7. It checks the reporting process on the 
status and changes in equity.

8. It checks the processes and procedures 
on return on equity, using the analysis as a means 
of control, along with other means and methods of 
the internal financial control. 

9. It checks the processes for evaluating 
the efficiency and effectiveness of the operations.

10.  I t  checks the decision-making 
processes for the transformation of the company 
and the control over the processes for the 
implementation of the management decision for 
transforming the company by merging, division or 
separation. 

In carrying out each of the control activities 
listed, the internal control receives initial and 
subsequent information from various information 
sources. These sources are: 

1. Normative sources of information - laws, 
decrees, decrees, regulations, etc.

2. Planned sources of information - 
strategic plans, short-term plans, business plans, 
etc. 

3. Legal sources of information – an 
application for entry of the company in the 
commercial register; minutes of the constituent 
meeting; notarized power of attorney, where the 
persons (partners or shareholders) are prevented 
from attending the general meeting and are 

represented by other persons; a fundraising 
subscription list; a shareholders' book; a statute of 
the joint-stock company; a conclusion of experts to 
assess the non-monetary contributions; a written 
consent of the depositors with the description of the 
contribution; a sample of the signatures of the 
persons who can dispose of the collection account; 
court decisions regarding incorporation or 
deregistration, etc.

4. Accounting sources of information - the 
reference for participation in the capital of other 
companies; financial statements, reports, activity 
reports, primary accounting documents, secondary 
accounting documents, accounting records, etc.

5.  Statistical information sources - 
statistical reports, statistical inquiries, etc.

The control actions described above 
represent the current internal control over equity, 
where the primary purpose and task of the 
control is to assist the management in the 
implementation of the management decisions. In 
carrying out the control actions mentioned above, 
the control persons may identify some current 
irregularities, current errors, and current abuses in 
performing the assigned current tasks related to the 
change in equity. The control persons, when 
detecting current irregular deviations from the 
permissible status and the permissible change in 
equity, can counteract currently by: 

· Indicating to the inspected persons their 
mistakes and violations 

· Providing ongoing guidance on how to 
eliminate the errors

· Cancelling an incorrectly written 
document and drafting a new one with the correct 
content, under the supervision of the control 
persons. This is done only when the control is 
carried out in the form of ongoing control; in the 
case of subsequent control, such actions are 
unacceptable. In the subsequent control, when the 
presence of documents with false contents is 
established, it is considered a violation of the 
established norms and follow-up actions are taken 
on the guilty persons. 

· The control persons have different 
powers in the control process, according to their 
position and their responsibilit ies.  When 
establishing an unlawful obligation or unlawful 
expense, by applying the double signature system - 
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the company's chief accounting officer and/or its 
financial director/ manager may refuse to sign the 
documents and thus prevent financial abuse and 
fraud. The refusal to sign the documents for 
commitment or expenditure shall be made in 
writing, shall be explained and recorded in the 
records of the company. 

· The controlling persons may propose to 
the management of the company to terminate an 
investment transaction which, according to the 
initial plans, was in favour of the company, but the 
implementation of the investment project itself 
reveals unforeseen risks of unplanned and 
unforeseen events, which are a prerequisite for 
significant disturbance of the capital stability of the 
company. 

· In case of violation, the control persons 
may propose to the management of the company to 
impose disciplinary accountability and/or property 
accountability on the guilty people. 

· Others: 
- The control persons, with sufficient 

information available, may propose to the 
management of the company the redemption of the 
treasury shares in order to regulate the treasury 
shares in circulation. 

- The control persons may propose to the 
management of the company restructuration, 
reorganization of departments and units. 

- The control persons may offer training 
programs and qualifications for the staff in 
identified weak areas and units of the company. 

In the current control of equity, a number of 
errors, irregularities and deviations can be 
identified, such as: 

1. Current accounting errors in accounting 
for documents and transactions relating to equity

2. legal inaccuracies of the information 
presented in the legal documents - contracts, 
protocols, agreements, etc.

3. Incorrect and inaccurate compilation of 
accounting documents

4. Incorrect opening of an escrow account 
of the company

5. After the registration of the company, the 
escrow account was not transformed into a current 
account of the company 

6. The estimated non-monetary instalment 
is incorrect. With the current control, it can be 

established that the requirements of Art. 72 of the 
Commercial Law, have been almost documented, 
i.e. the company has conclusions of 3 experts, but in 
a more detailed internal control and investigation it 
is established that the experts are "related persons" 
within the meaning of the Tax and Social Security 
Procedure Code, i.e. they are dependent, not 
independent persons. In this case, the internal 
control persons may propose to the management of 
the company that other persons should conclude the 
evaluation of the non-monetary instalments. 

7. The front side of the shares does not 
properly show its nominal value. When printing the 
shares, their nominal value, which is determined by 
a decision of the shareholders - the founders of the 
joint-stock company, should be presented in the 
Articles of the joint-stock company. In exercising 
current control, in identifying such a problem, it 
may be required of the BNB Printing House to 
cancel the printed shares and to print new ones with 
the new correct denomination, in which case all the 
documents shall be resubmitted to the  BNB 
Printing House and the costs of the newly printed 
shares should be paid. In such cases, the control 
persons may suggest to the management of the 
company restrictive measures and a system of 
actions to prevent other similar situations, as well as 
suggest the demand for disciplinary and/or 
pecuniary liability from the guilty person. 

8. The company transformation procedures 
were incorrectly implemented - the problems here 
can be of any kind, from incorrect accounting 
entries and incorrect drafting of documents, to legal 
and tax inaccuracies and abuses. 

The "down-upwards" control approach is 
applicable to internal control and internal audit, but 
not to external financial control. This approach 
applies to the three main forms of control - 
preventive (preliminary), current and ex-post 
control. The "down-upwards" approach flows from 
the lowest units and structures of the company and 
reaches the highest management structures. It is 
aimed at:

1. Control of processes and activities.
2. Controlling the implementation of 

management decisions.
3. Controlling the cooperation between 

departments and structural units.
4. Controlling the impact and presentation 
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of data - when multiple employees work on the same 
projects at the same time, it is posible skewed results 
and inaccurate long-term decisions to occur.

5. Controlling the implementation of the 
company's budget policy from the lowest 
organizational levels to the highest. 

6. Monitoring the implementation of pre-
approved projects in all structural units.

7. Controlling the fulfillment of the strategic 
goals and tasks set out in the strategic plans of the 
company. 

The approach thus presented and its scope 
requires the application of certain methods. The 
methods used by internal financial control to 
implement the "down-upwards" approach are: 

1. Methods for maximizing the potential – In 
applying the "down-upwards" approach, controllers 
should identify the strengths and weaknesses of the 
controlled persons, as well as the strengths and 
weaknesses of the unit or department concerned. 
Recognizing the strengths and weaknesses, 
controllers should determine whether the tasks 
assigned are right, accurate and appropriate for both 
the department and the individual. Recognizing the 
strengths and weaknesses, controllers should 
determine whether the tasks assigned are right, 
accurate and appropriate for both the department 
and the individual. 

2. Quality methods – these methods give 
qualitative changes to the object, applying: expert 
interviews, extracting secondary data from already 
processed and analyzed information through 
various software products, for example SPSS; 
feedback to all organizational structures and units 
and implementation of quality management 
methods – these methods are aimed at managing 
products, services or processes in accordance with 
the relevant quality standards (ISO). Quality 
management has 3 main components: 

· Quality control - quality review of all 
factors during the manufacturing or development 
process;

· Provision of quality - monitoring and 
evaluation to ensure that quality standards are met;

· Improvement of quality – getting better 
product, service, or process features that are better 
than their previous state.

3. Quantitative methods  -  the complex 
internal systems, which are implemented and 

validated by the company itself, predispose to the 
application and use of quantitative methods of 
internal financial control, namely the investigation 
and analysis of quantitative information; 
application of statistical and mathematical methods 
in control practice, etc.

Based on all of the above, the following 
conclusions can be made:  

1. In internal financial control over equity, 
different approaches and methods are approved, the 
choice and application of the most accurate 
approach and method determine the final result of 
the control process. 

2. In internal financial control over equity, 
the risks of the changed state of the controlled object 
can be identified by presenting the development 
directions of the company by optimizing the 
inherent risks. 

3. Internal financial control over equity is 
directed at all its building blocks (registered capital, 
reserves, financial result, emission premiums, etc.).  
The choice of applying a particular approach is also 
determined by the particularities of the individual 
building blocks. 

4. Control over equity is dynamic in terms 
of time and place of implementation, it affects 
different structural units in the company, which is a 
prerequisite for the need of complex knowledge and 
skills on the part of the controlling persons. 

1. External financial control over equity 
for non-public (private) companies

Above, we have outlined the approaches and 
methods of internal financial control over the equity 
of non-public (private) companies. Equity, because 
of its importance for the development of a company 
and because of its structural features, is subject not 
only to internal financial control but also to external 
financial control. Various controlling institutions 
and persons are empowered to exercise external 
financial control over the equity of non-public 
(private) companies, namely: 

1. The National Revenue Agency – in terms 
of tax liabilities, it gives rise to the change in equity. 

2. The Registry Agency, which organizes, 
coordinates and manages the activities of the 
Registry Office; organizes the work on the creation 
and maintenance of the Property Register; ensures 
the connection between the Property Register and 
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the other registers; creates and maintains a central 
archive in electronic form of the files of the real 
estates and the enacted acts with attached 
documents and ensures the development and 
technical improvement of the Property Register, the 
Bulstat Register (national statistic number), the 
Commercial Register and the Register of the 
Property Relations of the Spouses.

3. Committee on Financial Supervision of 
investment intermediaries, investment companies 
and insurers. 

4. Bulgarian National Bank (BNB), which 
oversees commercial banks in order to maintain 
good capital adequacy of credit institutions and 
maintain a certain equity structure. 

5.  Institute of Certified Public Accountants 
-  certified public accountants and registered 
auditors 

Each of the mentioned controll ing 
institutions has a specific perimeter of impact and 
scope in controlling the equity, due to the different 
purposes, objectives and tasks of the controlling 
institutions. What they all have in common is that 
they apply two main approaches. The first approach 
is the financial approach. The second approach is 
the "outside-inside" approach. The financial 
approach treats equity as a financial accounting 
entity and is aimed at controlling financial 
information and financial accounting documents. 
This approach is co-implemented with the "outside-
inside" approach, i.e. the control persons first 
analyze information, data and facts available to 
them, they analyze the external information, and 
then, through the appropriate control processes, 
additional information is needed that is available 
within the company itself or getting (receiving) 
such additional information by performing the on-
site checks. Such external sources of information 
are tax returns, financial statements, financial 
references and information, and more.

One of the main and important controlling 
bodies exercising external control over equity is the 
National Revenue Agency (NRA). It can be 
assumed that these controlling institutions perform 
direct and indirect control from the moment of 
establishment of the company until the termination 
of the company. The NRA also represents the state 
in commercial bankruptcy cases. The NRA 
exercises direct control over one of the main 

elements of equity, namely tax liabilities on the 
financial result. According to the NRA data, the total 
corporate tax revenues of the companies, the 
income from taxes on dividends and liquidation 
shares of local and foreign persons, as well as the 
income from other taxes for 2018, are the following:
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3     Only part of the information is presented, not all the aggregated 
and collected information from the NRA

Table 1 
3Central Budget Revenue   

Revenue  Report  
31.12.2017  
with 
unspecified 
revenue  

Plan  
2018  

Revenue as of 31.12  Implementatio
n of  the 2018 
Plan (with 
unspecified 
revenue ) 

Growth / 
Drop 

2018/2017 
(with 

unspecified 
revenue ) 

With 
unspecifie
d revenue  

Without 
unspecified 

revenue  

Million 
leva  

Million 
leva  

Million 
leva  

Million leva  % Milli
on 
leva  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tax revenue  10 521 ,8  11 160,5  11 347,0  11 626,0  101,7%  825,
2 

7,8%  

Income tax on 
individuals, 
including ST 
(sole trader)  

2 939,0  3 052,4  3 234,9  3 314,4  106,0%  295,
9 

10,1%  

Income tax  2 203,6  2 294,1  2 345,7  2 403,4  102,2%  142,
1 

6,4%  

Dividend tax 
and 
liquidation 
shares  of local 
and foreign 
companies, 
persons and 
income of 
non-residents  

68,4  69,9  87,1  89,2  124,6%  18,7  27,3%  

VAT  5 146,1  5 560,0  5 500,2  5 635,5  98,9%  354,
1 

6,9%  

Other taxes  164,7  184,1  179,1  183,5  97,3%  14,4  8,8%  

 Note: CITA taxes other than corporate tax (including insurance premium tax) are included in Other taxes.

The National Revenue Agency states in its report that corporate tax revenue is generated by:
· annual equalization payments to annual tax returns 
· advance payments made by taxable persons who formed tax profit for the previous year 
· reimbursed sum for excess corporate tax over annual tax returns 
· payments to audit acts and instalments for past years
According to data of the National Revenue Agency, as of 31.12.2018, 337 748 tax returns under Art. 

92 of CITA for the financial year 2017, the information on the filed declarations is as follows: 
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Table 2 
Data from the annual tax declarations filed under Art. 92 of CITA 

for the financial year 2017, compared to those for the financial year 2016

Art. 92 of CITA  
as of 31.12.2018  

2016 2017 2016/2017  

 (million leva ) (million leva ) % (million leva ) 

Total revenue  333 135  335 990  0,9 2 855 

Total costs  316 532  314 805  -0,5 -1 727 

Financial result      

positive  23 487 26 784 14,0 3 297 

negative  7 624 6 598 -13,5 -1 026 

Accounting profit  24 236 27 822 14,8 3 585 

Tax profit  20 273 22 800 12,5 2 528 

Tax loss 5 925 5 195 -12,3 -731 

Accrued corporate 
tax 

2 027 2 280 12,5 253 

Difference for 
payment  

761 858 12,7 97 

Excess tax  80 117 45,1 36 

Number of 
declarations  

322 381 337 748 4,8 15 367 
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Table 3
Corporate tax revenue structure by type of payments

Type of 
payment  

As of  31.12.2017  As of  31.12.2018  Change  % 2018/2017 
(million leva ) 

Payment of 
annual tax return  

675,1 777,0 15,1 101,9 

Payment of 
advance 
payments  

1 337,9  1 414,8  5,7 76,9 

Payment of audit 
acts 

24,7              40,4 63,6 15,7 

Payment of 
interests  

20,3 26,1 28,6 5,8 

Payment of 
corporate tax for 
previous years  

176,5 131,9 -25,3 -44,6 

Corporate tax 
refunded and 
deducted  

30,9 44,5 44,0 13,6 

Total 2 203,6  2 345,7  6,4 142,1 

 
The National Revenue Agency, as an 

institution whose main control activity is aimed at 
controlling tax liabilities and collecting revenues 
for the central budget of the country, controls both 
non-financia l  corporat ions  and financia l 
corporations.  The control of the equity is performed 
by the NRA through the approved control 
procedures for tax audits and audits for each 
individual element of the equity. According to the 
Corporate Income Tax Act (CITA), it is regulated 
that corporate tax is levied on the following: 

· the profit of the local legal entities   
· the profit of non-merchant local legal 

entities, including religious organizations, from 
transactions under Article 1 of the Commercial Law, 
as well as from the rental of movable and 
immovable property

· the profit of foreign legal entities from a 
place of business in the Republic of Bulgaria

· profit from the activities of certain gambling 
organizers

As the NRA considers only one aspect of the 
elements of equity, namely the tax financial result 

 (Corporate Income Tax Act,2020) for tax purposes 
in order to determine the tax liability - corporate tax, 
it can be assumed that this external control is 

organic in scope and impact. Generally, this thesis is 
validated in the Anglo-Saxon control system, where 
there are established institutions exercising quality 
control over the accounting information presented 
in the financial statements and tax control exercised 
by the tax administration. In our supervisory 
practice, there are actually no controlling 
institutions within the executive branch that have 
purely accounting controls over compliance with 
accounting laws. The problem of the NRA, as a 
controlling institution, is that it is directly or 
indirectly responsible for being a controlling 
institution that oversees the implementation and 
enforcement of tax laws, as well as the compliance 
with the accounting laws. The legislator has 
achieved this through various legal mechanisms, as 
in Art. 18 of the CITA states that the tax financial 
result is the accounting financial result, transformed 
according to the procedure of this law; the positive 
tax financial result is tax profit, and the negative tax 
financial result is tax loss. Additionally, Art. 22 of 
the Corporate Income Tax Act specifies that the tax 
financial result is determined by transforming the 
accounting financial result in the order and manner 
specified in this law, with tax permanent differences 
and tax temporary differences. This further 
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clarification regarding the determination of the tax 
financial result, based on the transformation of the 
accounting financial result, is a control action over 
the accounting financial result, in accordance with 
the powers of the National Revenue Agency.

Based on all the above, the following main 
conclusions can be drawn: 

1. Equity control is specific in terms of the 
variety of ways to change it. This also leads to 
difficulties in the scope of this control object in 
terms of internal and external control. 

2. The application of different approaches and 
methods by the internal control persons is aimed at 
achieving greater accuracy and precision in making 
control decisions and presenting prescriptions for 
improving the activity of the company.

3. External control institutions apply different 
control procedures for controlling their own capital 
- revisions, checks, audits, inspections, etc. The 
main approaches that are common to all external 
control institutions are the financial approach and 
the "outside-inside" approach. 
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Over the past decades, the significance and 
the number of transnational corporations have 
significantly grown all over the world. According to 
the data of the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD), there is an 
increasing role of TNCs in the global economy, 
where TNCs are the main drivers. In this regard, 
there is a considerable increase in demand and 
importance of multinational banks, which have 
been arisen as a result of a high level of 
concentration of bank capital and the economy 
globalization economy. Today, transnational banks 
(TNBs) have a decisive influence on the 
development  of  the  world economy and 
international economic relations.

Multinational banks are the largest universal 
banks that not only serve the financial flows of 
TNCs, but also act as intermediaries in the global 
financial market and ensure the movement of 
transnational capital, thereby taking a direct part in 
almost all spheres of international economic 
relations. The main customers of such banks are 
TNCs and international organizations, as well as 
various state institutions and foreign representative 
offices. Multinational banks, like transnational 
corporations, are subjects of the global economy, 
which carry out and expand their activities through 
their foreign branches. 

The impact of the TNB's on the economies 
of the countries is controversial. On the one hand, 
the appearance of transnational banks in the market 
positively impacts the banking sector by the influx 
of foreign financial resources, stimulating 
competition in the domestic market and acting as a 

catalyst for reforming the banking systems of the 
country. On the other hand, when entering foreign 
markets, TNB can result in such negative 
consequences as severe competition with local 
banks; violation of the stability of the national 
currency; imposition of an ideology contrary to the 
interests of national business, as well as strong 
political pressure. Although the stimulating effects 
of the inflow of foreign capital should not be 
underestimated, countries need to some degree 
restrict and control the activities of foreign banks, 
thereby reducing the possible unfavorable impact 
and at the same time maximizing the benefit from 
their presence in the domestic market.

If we are talking about the Russian market, it 
is far behind from developed financial markets in 
many respects and, in addition, has great volatility 
and quite sensitively reacts to fluctuations of the 
external conditions. And the introduction of 
economic sanctions as well create unfavorable 
environment on the market. However, despite all the 
challenges and difficulties, banking system in 
Russia showed relatively stable results for the 
recent time; particularly in 2019, which turned out 
to be a quite comfortable year for the banking sector 
as a whole,

In 2019, the Bank of Russia continued its 
policy of improving the banking sector and 
liquidating banks that conduct risky credit policies 
and break the legislation and requirements in the 
field of risk management. However, the situation 
with the revocation of banking licenses in 2019 was 
much calmer than in previous years, although the 
number of license revocations remained at a 
relatively high level. In 2019, 28 licenses were 
revoked against 57 in 2018 (graphic 1). At the same 
time, the total assets of banks forcibly deprived of a 

1
license in 2019 amounted to only 118 billion rubles.  
For comparison, in 2018 this value was over 0.5 
trillion rubles, and in 2017 and 2016 - 1.21 and 1.24 
trillion rubles, respectively. Thus, the average size 
of assets of banks that have lost licenses has notably 
declined. It is also worth noting that in 2019, for the 
first time in several years, the Bank of Russia issued 
one new license to the newly created “Bank 131” in 

2
Kazan .

https://riarating.ru/
https://riarating.ru/
https://riarating.ru/
https://riarating.ru/
https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=512052393
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Overall, the volume of assets in the banking sector as at 01.01.2020 reached 96.6 trillion rubles. In 
general, mainly due to an increase in the loan portfolio, in 2019 banks' assets grew by 2.7%, which is 
significantly lower than in previous years (10% in 2018, 6% in 2017). Such a low indicator in 2019 was the 

3
result of the transition to new accounting standards, as well as of the reduced excess liquidity . The banking 
sector of the Russian Federation is still characterized by a high concentration of assets among leaders 
(Sberbank and VTB) and the largest credit organizations (without Sberbank and VTB, with assets over 150 
billion rubles), whose share was 46.7% and 45.4%, respectively (graphic2).

Graphic 1. Number of the credit organizations in Russia in 2013-2020

Source: Association of banks of Russia. Banking system in figures and graphics 2019 
[Electronic resource]. URL:  https://asros.ru/upload/iblock/fd3/Obzor-na-01.01.2020.pdf

3    Bank Rossii. O razvitii bankovskogo sektora Rossiyskoy Federazii 
v 2019 godu. Informazionno-analiticheskiy material. 2020 
[Electronic resource]. URL:
 https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25854/razv_bs_19_12.pdf

https://riarating.ru/
https://riarating.ru/
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So, in terms of net assets, Sberbank occupies the leading position with net assets amounted to 
28,894.53 billion rubles as at January 1, 2020; VTB is the second largest bank in Russia and Gazprombank 
is the third (table 1). We also see the rapid increase over the year by Otkritie Bank (64%), which rose by two 
positions during 2019. Such an impressive growth was mainly due to the merger of BINBANK at the 
beginning of the year, as well as the growth of corporate and interbank lending in the second half of 2019.

Table 1. TOP-10 banks in Russia in terms of net assets, thousand  RUR 
 

Position 
Change 

of 
position 

Bank January 2020  January 2019  
Change, 

% 

1 0 Sberbank  28 894 527 589  28 133 766 472  2,7 

2 0 VTB Bank  14 329 205 070  13 949 419 060  2,72 

3 0 Gazprombank  6 554 665 558  6 347 699 200  3,26 

4 0 National Clearing Center  3 959 360 947  3 998 602 238  -0,98 

5 1 Alfa-Bank 3 761 758 370  3 400 207 141  10,63 
6 -1 Rosselkhozbank  3 541 806 193  3 467 376 171  2,15 

7 2 Bank Otkritie  2 714 672 202  1 664 824 056 63,06 

8 -1 Credit Bank of Moscow  2 518 240 826  2 239 299 432  12,46 

9 -1 NB Trust  1 382 958 267  1 688 889 835  -18,11 
10 2 Raiffeisenbank  1 292 865 252  1 149 274 211  12,49 

 
Source : Banki.ru: Official site. [Electronic resource]. URL: http://www.banki.ru  
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The share of assets of the 5 largest banks presented above in 2019 amounted to 60.3%. While the top 
4

20 banks account for 82.9% of the entire banking sector assets . At the same time, state-owned banks still 
dominate among the largest banks. Also, as it can be seen from the table, only one foreign TNB “Raiffeisen 
bank” entered the top 10, having risen by two positions in the ranking of 2019.

As for the structure of banking assets, here traditionally the largest share is made up by loans, their 
share always fluctuates above 50%. From the graphic below (Graphic 3) we see that non-financial 
organizations remain the main borrowers (35-40% of total banking assets), while loans to individuals are 
the second, and in 2019 they grew rapidly and amounted to 18.3% as of January 1, 2020. In absolute terms, 
lending to legal entities and individuals increased by 3.2 trillion rubles and reached 51.4 trillion rubles in 
2020. 

It is worth noting that the share of consumer credits in the lending structure has been increasing for 
the fifth year in a row, and the result of 2019 has become the highest in the entire modern Russian banking 
history. So, what were the reasons for a such rapid incline?

First, the accelerated in 2018 nominal wage growth, especially in the lowest paid categories, 
severely affected the increase in personal lending market. According to the Federal State Statistics Service, 
in 2018 the nominal average wage increased by 11.6% and the first half of 2019 by further 8%. Thus, during 
this period the growth rate in nominal wages exceeded the average growth rate, which was usually in the 

5
range of 2-4% per year, in almost 3 times . Moreover, according to Sberbank data, the rich do not become 
richer, and the poor do not become poorer, as many are used to believing. In the first half of 2019, compared 
with the same period in 2018, salaries of up to 15 thousand rubles showed the highest growth rates within all 
the categories and increased by 19%. While the results of other wages were more modest - the growth rate of 
salaries over 100 thousand rubles amounted to about 6%, for example (graphic 4).

5     Central Bank of the Russian Federation: Official site. [Electronic 
r e s o u r c e ]  /  B a n k  o f  R u s s i a ,  2 0 0 0 - 2 0 2 0 .  U R L : 
https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=512052393

4  Federal State Statistic Service: Official website: - URL: 
https://eng.gks.ru/

https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=512052393
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Such income dynamics explains the sharp increase on the consumer lending market, which even got 
ahead the mortgage in terms of growth rates. As a rule, people with the lowest salaries often turn to consumer 
loans; that is why, the increase in salaries made people desire larger purchases, which can be easily made 
with the help of personal loans. 

The second largest factor was a significant drop in the cost of loans and an unprecedented 
convergence of mortgage rates and consumer loan rates. In the graph below the dynamics of the average rate 
on consumer loans is presented based on the data of the Bank of Russia (graphic 5).
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As can be seen from the graph, the main trend that has been observed in the consumer lending 
market starting from 2016 is a rapid decrease in interest rates; personal loans have never been so cheap in 
our country. In addition to this, there was another parallel phenomenon in the personal lending market - 
tendency to lengthen consumer credit terms. As a result of such a trend, the ratio of monthly payments to the 
loan amount decreased, or with the same payment, clients could afford a larger loan amount. 

The third fundamental factor in increasing the volume of consumer lending, along with falling rates 
and growing loan terms, is the growth of the credit amount (graphic 6).

The average loan amounts have been growing since 2016 and, based on the graph above, the amount 
increased approximately by 1,5 times. The restrictive measures of the Bank of Russia played the key role at 
that moment, leading to a noticeable drop in the share of small consumer credits issued at high interest 

6rates . Starting from October 1, 2019, new restrictions on lending to citizens came into force: now, banks are 
required to calculate the so-called “debt burden indicator”, or payment to income ratio, for each client, 
which is the ratio of planned loan payments to the borrower's income. 

To conclude, the rapid growth of personal lending over the past two years has raised concerns about 
the potential maturation of a bubble in this market. According to the data and statistics of the Bank of Russia 
and Rosstat, the volume explosion in consumer lending is objective due to certain factors, such as increase 
in nominal wages in 2017-2018; the cost decline in servicing debt as a result of falling rates and credit term 
extension; as well as increase in the average loan amount. Nevertheless, a cautious approach to consumer 
lending will not be excessive, therefore, as already mentioned before, on October 1 2019, the Central Bank 
introduced new restrictions that force banks to calculate an indicator of debt burden for each client. 
According to forecasts of the Bank of Russia, the growth rate of consumer lending will start to gradually 
decrease in 2020. Banks themselves see the end of the trend: loan issuance will decline and eventually will 
probably be equal to the volume of loan repayments - that is, the portfolio will stop growing.

6   Bank Rossii vvodit dopolnitelnye mery po ogranicheniyo dolgovoy nagruzki v neobespechennom potrebitelskom kreditirovanii. 11.06.2019 
// Central Bank: Official website. URL:  https://www.cbr.ru/press/event/?id=2678

https://www.cbr.ru/press/event/?id=2678
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As it can be seen from the graph above, the 
volume of consumer loans in 2019 in relation to 
GDP is equal to 9.3%, which is quite close to the 
levels of 2013–2014, although it is worth noting that 
then the cost of servicing was much higher, and the 
portfolio structure was shifted to the microloans. 
However, 10% of GDP is a level that unsecured 
lending rarely overcomes in other countries.

Summing up, it can be noted that the main 
trend of the Russian banking system in 2019 was 
relative stability, indicating the maturity of the 
Russian financial system that in the long run creates 
additional development potential. The Bank of 
Russia in 2019 continued its so-called “cleaning” 
program in the banking sector, although the rates 
slowed down compared to the previous years. Along 
with this, the bias towards large banks continues to 
intensify, which is accompanied by an increase of 
the share of banks with state participation. The next 
key development trend in 2019 was the lending 
growth, despite the measures taken by the Central 
Bank. We may conclude that today the personal loan 
market is close to its saturation point, but it is worth 
remembering that this is not the same as the risk of a 
“bubble explosion”. Nowadays, all the market 
trends are within their manageability so far. And 
despite all the risks and challenges, experts forecast 

that consumer lending is to be the main direction of 
development of the Russian banking system for the 
near future.
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Introduction

The survival of the economic organization in the 
conditions of macroeconomic destabilization is a 
process of formation of management alternatives 
and the application of the most effective ones. 
Macroeconomic instability requires the use of 
adequate measures in enterprises aimed at 
overcoming the negative consequences of the crisis. 
In order to limit the effects of crises on enterprises, 
to put a certain order in action, to avoid chaos and to 
take into account all the features, risks and 
opportunities, it is good to apply a comprehensive 
and proven model for the analysis of solvency and 
indebtedness in enterprises in Bulgaria. The main 
problem that provokes this study is that there is 
almost no data on the levels of indebtedness and 
liquidity of enterprises. The National Statistics, 
represented by the National Statistics Institute, the 
Ministry of Finance, and the Bulgarian National 
Bank, does not prepare a summary survey on the 
levels of these indicators. An exception is a study of 
the indebtedness of the Bulgarian Industrial 
Association (BIA, 2014) until 2014, after which it 
was suspended. Another analysis on the topic is 
"Indebtedness and macroeconomic equilibria" (G. 
Minasyan, 2013), which examines the indebtedness 
of enterprises and households, but to some extent 
the data used are again from the analysis of BIA. 
However, key comments have been made, such as 
the statement that “the level of indebtedness of 
companies is a key category in studying the 
opportunities for economic growth. G. Minasyan 
also concludes that this indicator has no 

determining force - it has its limiting or stimulating 
effect when it is in the marginal spectrum of the 
dynamic scale. Of interest is an analysis that 
presents data on some poorly researched and 
neglected endogenous elements of intra-company 
policies that generate corporate debt, obtained from 
the 2013 survey of the debt of non-financial 
corporations in Bulgaria (I. Yankov, 2016). In 
another study "Estimation of the factor impact of 
indebtedness and solvency on enterprises 
efficiency" the author aims to answer the question of 
whether indebtedness and solvency can be 
considered as factors for the efficiency of Bulgarian 
enterprises in a crisis. (S. Trifonova, 2016). 
Significant analysis on the topic is made in the 
article "Factors for trade debts of companies and 
o p p o r t u n i t i e s  t o  r e d u c e  i n t e r c o m p a n y 
indebtedness" (G. Taseva, 2012). Internationally, 
such a study is entitled "The Impact of Debt 
Restructuring on Firm Investment: Evidence from 
China" (Jiang, Jinglu & Liu, Bo & Yang, Jinqiang, 
2019). On the issues of corporate liquidity, the 
analysis “Liquidity Analysis of key Bulgarian 
Economic Sectors during and after Economic Crisis 
Periods” is important (N. Nikolova, Y. Hristozov, 
2015).

The relevance of the topic is indisputable due to 
the fact that such a study would give a detailed idea 
of what are the levels of liquidity and indebtedness 
in enterprises of the Bulgarian economy and 
whether there are significant changes in these 
indicators. Economic growth in recent years and the 
momentum gained in some cases can lead to the 
neglect of several factors and problems, which has 
certainly led to gaps in the management of the 
solvency of enterprises in Bulgaria. In support of 
this fact are the high values of corporate 
indebtedness.

The connection between liquidity and 
indebtedness should be sought, because more and 
more often Bulgarian companies deal with their 
liquidity problems, increasing short-term liabilities 
to staff, suppliers, government, banks. For this 
reason, in addition to establishing liquidity levels, 
the change in these liabilities in recent years will be 
monitored. The main argument in favor of the study 
is the possibility to prepare average industry values 
of the financial indicators of enterprises in Bulgaria. 
Sector A is used as the object of analysis as one of 
the most developing in recent years. This sector 
includes the use of plant and animal natural 
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resources. It includes activities such as: crop production, animal husbandry, logging, extraction of plant and 
animal products from farms or from nature (their natural environment). Includes production of plant 
products and production of animal products. It also covers organic agriculture (plant growing, animal 
husbandry), the cultivation of genetically modified plants and animals, as well as the cultivation of crops in 
open areas or in greenhouses. Ancillary activities accompanying agriculture, hunting and related activities 
are included. In the table. 1, the number of enterprises included in the survey is doubled.

Tab. 1. Number of enterprises in sector A. participating in the analysis  
Year  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Number  6576 7744 8407 9738 10712  11256  11713  12431  13018  13003  

 

1.  Liquidity
1.1.  Structural Liquidity

In Figure 1.1. the condition of the liquidity 
ratios during the study period can be traced. It is 
noteworthy that they are in relatively high limits, i.e. 
there are no worrying indicators of solvency in the 
sector. The current liquidity for all years is over 1.5 
and the highest value is observed in 2014, and by the 
end of the period there is a decrease of 10 percentage 
points. Thus, the current liquidity levels in 2018 are 
among the lowest. The lowest value is 1.72 in the 
base year, and by the end of the period the increase 
of this coefficient is by 10 percentage points. This 
means that the value of current assets in sector A. 
increases by 10 percentage points more than the 
value of current liabilities. The value of current 
assets as of 31.12.2008 is 2.97 billion BGN, and as 
of 31.12.2018 7.17 billion BGN, which is more than 
double the growth. Short-term liabilities for the 

same years increased from 1.72 billion to 3.94 
billion BGN. The quick liquidity ratio increases 
with each following year until 2015, when for one 
year there is a decrease, followed by an increase and 
decrease again in the last two years. Overall, the 
change from the base year to the last year is plus 16 
percentage points. The conclusions that can be 
drawn are that according to this indicator the sector 
has a better solvency compared to 2008, which has 
its lowest value of 0.86. It is also evident that the 
share of inventories as part of current assets 
decreases as the quick liquidity ratio increases. As 
of 2008, inventories represent 50% of all current 
assets, while in 2018 they are 44%. This is a 
significant decline for 11 years. Given that 
inventories are the weakest liquid current asset, the 
decrease in their size clearly indicates better 
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liquidity in the periods after 2008. The operating 
cash flow ratio was the lowest in 2008. - 0.29. In 
2018, its values rise to 0.39. The highest values are 
reported in 2014 and 2016. Receivables in the sector 
rose from 976 million BGN to 2.23 billion BGN. An 
important point is how much of these receivables 
are overdue because this would affect solvency. It 
turns out that the enterprises in the sector covered 
29% of their liabilities with cash in 2008, as this 
percentage reached 50% in 2016 and 39% in 2017. 
Operating cash flow liquidity ratio levels are high, 
higher than normal. The principle in practice is to 
keep 10-30% of cash to repay current liabilities, but 
50% as in 2016 is too high a value. In this way, 
money freezes in the form of an asset and is not 

invested, does not bring additional income. In 2008 
the sector had at its disposal 501 million BGN in 
cash and bank accounts, in 2016 almost three times 
more than 1.66 billion BGN. These differences may 
be due to government policy in this sector and the 
payment of subsidies and European funds for 
agricultural development projects, especially crop 
and livestock production. The structural liquidity 
indicators do not show that the financial and 
economic crisis has a significant impact on the 
sector, which is visible. The conclusions to be drawn 
are that the best years in terms of structural liquidity 
indicators are 2014 and 2016, and the riskiest is the 
base year 2008.

 1.2. Functional Liquidity 

Functional liquidity gives us another type of 
information about the solvency of enterprises in the 
sector. The object of research is the need for 
working capital (Working Capital Requirement), 
functionally net working capital (Functional net 
Working Capital) and the need for cash (Cash 
Capital Requirement). The analysis looks for a link 
between the need for cash on the one hand and net 
sales revenue and indebtedness on the other. The 
hypothesis is that the need for cash increases when 
there is increased indebtedness at the expense of less 

increased or decreased sales revenue. When the 
green line (FNWC) is higher, the red line (WCR) is a 
surplus of cash. In the figure, the need for working 
capital and functionally net working capital almost 
all the time overlap as values, which at first glance 
leads to low levels of cash needs. A more in-depth 
analysis of the change in indicators over the years 
will show that this is not the case. The number of 
inventories and receivables minus long-term 
liabilities (WCR) increased during the period from 
1.02 billion BGN in 2008 to 2.71 billion BGN in 
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2018, which indicates a double difference between 
the sources to be financed (inventories and 
receivables) and long-term liabilities as a source of 
funding. Equity and long-term liabilities managed 
to cover the value of fixed assets throughout the 
study period, which is why FNWC is a positive 
value. In almost all years there is a surplus of cash 
(CCR) in the sector, the largest being in 2014 and 
2016, in the base year 2008 and 2017 there is almost 
the same surplus of cash, about 200 million BGN as 
this value is not essentially seen as an absolute 
result, but rather is used for historical comparison. 
In 2018, a deficit on the indicator was registered 
again. The sector experienced liquidity problems on 
this indicator in the years after the crisis, in 2010, 
and it is even more noticeable in 2011 and 2012 and 
2018. Net sales revenues in the sector increase in 
absolute terms in each subsequent period, which 
may to some extent be due to the larger number of 
enterprises included in the statistical sample over 
the years, but this impact is also reflected in the 

value of obligations, i.e. is reciprocal. The 
hypothesis can be tested most easily in 2011, when 
there was the largest deficit in the CCR indicator, 
liabilities increased by 725 million BGN, while net 
sales revenues increased by 1.12 billion BGN 
compared to the previous year.

1.1. Financial Cycle
In Figure 1.3. can be traced the duration of the 

financial cycle in the enterprise, and this is the 
period from the purchase and payment of the raw 
materials to their sale and payment by the buyers. 
There is no information for 2008, because the 
measurement of Inventory turnover period (ITP), 
Receivables turnover period (RTP) and Liabilities 
turnover period (LTP) takes the average data of 2 
years, current and previous, and the authors do not 
have data for 2007. The shorter this period, the 
better this affects solvency because it means that 
companies can sell their products and receive 
money for them in a shorter time.

The financial cycle is the longest in 2009, nearly 
126 days and in the years of crisis it decreased to 103 
days, 96 days in 2011, which turned out to be the 
best indicator and 100 days in 2012. Since 2013 by 
the end of the study period this indicator increases, 
except for the last two years and still the values are 
lower than the base year 2009. In 2011 the duration 
of the financial cycle is the shortest because the 
periods of turnover of material inventories, 
receivables, and payables from previous years. If 

the LTP increased, this would lead to a further 
shortening of the cycle. The longer the LTP, the 
better it affects the financial cycle. But one should 
not speculate too much on the payment of debts by 
companies, as this may give rise to other negative 
factors. This means that companies in sector A 
manage to make more turnover of inventories in a 
shorter time and to collect their receivables in a 
shorter time than in previous years. And backwards 
in the years in which there is an increase. There are 
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no drastic differences in this indicator, which give 
grounds for deteriorating liquidity, but the most 
interesting thing is that 2011, which in terms of 
functional liquidity was assessed as the most 
worrying, in terms of duration of the financial cycle 
is the best. In the case of 2014 and 2016, which were 
the best in terms of structural liquidity, this is not the 

case through the prism of the financial cycle. The 
red dashed line (Average FC) indicates the average 
value of the financial cycle based on the 17 non-
financial sectors. This average is growing at a 
negligible rate. It is noteworthy that according to 
this indicator, sector A. has higher indebtedness, due 
to the longer duration of the financial cycle.

2.  Indebtedness
2.1.  Term and structural allocation of liabilities in sector A.

Tab. 2.1. Debt change according to its maturity, compared to the previous year (pp) 

Sector A. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Liabilities 11,0% 2,8% 20,1% 11,7% 6,2% 8,6% 9,5% -0,1% 5,1% 6,3% 

Current Liabilities 8,7% 5,1% 27,7% 11,4% 4,6% 4,5% 12,7% -1,6% 5,1% 10,4% 

Long-term Liabilities 13,7% 0,1% 10,9% 12,2% 8,4% 14,1% 5,6% 1,8% 5,1% 1,1% 

     Source: NSI, own calculations and graphics 

At the beginning of the study period, long-term 
indebtedness increased at a faster rate than short-
term indebtedness, but subsequently, this changed. 
The most significant difference is observed in 2011, 
when total liabilities increased by 20%, current 
liabilities by nearly 28% compared to the previous 
year, and long-term liabilities by 11%. It will be 
interesting to look for the connection with the 
change in operating expenses and net sales revenues 
and the dynamics of their values in these years, in 
order to look for the reason for the significant 
increase in liabilities (725 million BGN compared 
to 2010). It turns out that the growth of net sales 
revenue for 2011 was 27% and operating expenses 
24%. The enterprises in the sector finance this 
growth at the expense of the increased liabilities, 
mostly short-term or at the expense of their net profit 
from the previous year, which is 21% compared to 
the revenues (profitability of sales). It depends on 
how much of it remains unallocated, but these 
values explain to some extent the sharp increase in 
liabilities. In 2016, there was a decline in total 
indebtedness compared to the previous year. The 
largest increase compared to the previous year was 
recorded by the total indebtedness in 2011-2012.

In Figure 2.1. the levels of indebtedness in sector 
A can be clearly traced. Total liabilities increased 
from 3.17 billion BGN more than double to 6.8 
billion BGN in 2018. Excluding 2016, in each 
period the liabilities of enterprises in the sector 

increase. A more significant increase is observed in 
the post-crisis years. The main conclusions 
regarding the structure of liabilities are several: the 
largest share is represented by liabilities to financial 
companies, other liabilities, liabilities to suppliers 
and liabilities to group companies. Other types of 
liabilities are insignificant compared to those listed.

The red line shows the levels of short-term 
indebtedness, and the value above it are those of 
long-term indebtedness. In the sector, the structure 
between them is almost balanced, but short-term 
indebtedness still exceeds long-term indebtedness, 
especially in recent years. This means that 
companies in the sector resort more to the 
accumulation of liabilities that finance their 
operating activities.
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Short-term liabilities increase approximately with the growth rate of total liabilities, which is more 
clearly seen in Table 2.2. The change in the short-term, long-term, and total liabilities compared to the base 
year 2008 is monitored. The tax and insurance liabilities are 3.36 pp. of the total liabilities in 2008, reach 
4,33 pp. in 2011 and decrease to 2.17 pp. in 2015 and 2.34 pp. in 2017, which values are the lowest for the 
entire study period. Liabilities to staff are the highest as a share in 2008 - 1.82 pp. but decreased 
significantly to 1.02% in 2018 - the lowest value during the study period. remuneration, which as of 
December 31 of the respective year has not been paid, which may be since in most cases the salaries are paid 
after the 5th day.

The growth of the total indebtedness for the period is nearly 115 percentage points (pp), as the short-
term liabilities increase to a greater extent compared to the long-term ones 128 pp. compared to 100 pp. In 
general, the results are almost balanced. As already commented, the most noticeable difference is in the first 
three years (years of crisis), in which the sector owes nearly 40% more.

b. 2.2. Debt change according to its maturity, compared to the base year (pp) 

Sector A. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Liabilities 11,0% 14,1% 37,0% 53,0% 62,5% 76,5% 93,2% 93,0% 102,8% 115,6% 

Current Liabilities 8,7% 14,3% 45,9% 62,5% 70,0% 77,6% 100,1% 96,9% 106,9% 128,52% 

Long-term Liabilities 13,7% 13,9% 26,3% 41,7% 53,6% 75,1% 85,0% 88,3% 97,9% 100,1% 

Source: NSI, own calculations and graphics 
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The values of the intercompany indebtedness in Figure 2.2a. are observed, which increase from 1.6 
billion BGN to nearly 4 billion BGN in 2018, which is a jump of over 100 pp. for 11 years. This number 
resembles the growth of total indebtedness. This increase is mainly due to increased liabilities to suppliers 
and other debtors and creditors. However, it is important that intercompany indebtedness grows weakly as a 
share. The line shows the change in their share relative to total debt. A significant decline in the share of 
intercompany indebtedness was observed in 2012. The annual growth fluctuated between 100 and 350 
million BGN but was generally balanced. In 2018, it has the highest value, but with a lower share compared 
to total liabilities in previous years.

2.2.  Intercompany Indebtedness
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From 57% this share in 2008 increased to 60% in 2018. The observed growth is not significant. As a share 
in intercompany liabilities, other liabilities (the so-called liabilities to other creditors and debtors) are the 
most significant, followed by those to suppliers and liabilities to related companies. Outside the 
intercompany liabilities around and over one third are the liabilities to financial enterprises. Commitments 
to the budget and staff are insignificant against this background. It should be borne in mind that double 
entries and arrangements between undertakings cannot be considered. That is, if one company owes money 
to others and vice versa, but there is no tool to establish these arrangements for offsetting funds. These 
liabilities remain in the balance sheets of enterprises, but can be deducted, which would reduce 
intercompany indebtedness. 

2.3. Relative indicators for measuring the firm Indebtedness

�The purpose of measuring relative indicators 
for the sectors is to track significant changes over 
the years, to derive sectoral values of these 
indicators for comparative analysis with other 
sectors. The graph clearly shows that there are no 
significant changes in the values of these ratios, 
except for the interest coverage ratio. The lines 
show the change in the Debt to Equity ratios; Debt to 
Assets; Financial autonomy Ratio and Interest 
Coverage Ratio. The dashed lines show the average 
indicators for these ratios for all 17 non-financial 
sectors according to the NSI classifier. The aim is to 
compare the sector with all others.

The debt-to-equity (D/E) ratio is over 1 in the 
first three years, after which it decreased to 0.83 in 
2016 and 2017 and 0.81 in 2018. At the beginning of 
the study period, the sector was financed mainly 
with debt and less with attracted capital. In general, 
in some sectors the high data for this ratio are 

normal due to the specifics of the sector. Given that 
the companies in the sector use expensive 
equipment for cultivating agricultural land and 
because in the years 2008 to 2010 aggressively 
invested in equipment, the results obtained for the 
ratio are justified. In the following years, in 
connection with the introduction of European 
programs and the realization of production, the 
sector began to be financed to a greater extent with 
equity. Financial leverage and financial risk are 
reduced. The average industry value of D/E is 0.92. 
Only 6 sectors have indicators below 1, i.e. risk 
levels are lower. The average score for all 17 sectors 
is 1.40 and for some it is over 2.

The debt to assets (D/A) ratio is less than one 
throughout the period. The values are 0.54 in 2008 
and 0.43 in 2018, there is a decrease of 11 
percentage points. Companies in the sector have 
more assets than debt. The reduction of the ratio 
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indicates a decrease in risk. The average value for 
the whole period is 0.46. Only 5 sectors have lower 
values of this indicator.

The financial autonomy ratio (FAR) is over one 
after 2011, which speaks of shows greater financial 
independence for the sector. Given that it is 
reciprocal to the D / SC, these results are justified. 
The highest value is in 2018 - 1.24. Equity exceeds 
the sector's debt. Existing liabilities in the first three 
years alone are not sufficiently secured by equity. 
The average size of the sector for the period is 1.1, 
while for all sectors it is 0.92.

The only significant differences are observed in 
terms of the interest coverage ratio. Throughout the 
period, it is above one, i.e. gross profit can cover 
interest rates more than 7 times in 2011 and 2017, 
2018. The highest value is in 2018, and the lowest 
levels of the indicator in 2009, but quite sufficient 
for the sector to cope with the payment of interest. 
The average sector value is 6.0.

�The relative indicators provide very accurate 
information and after a thorough analysis it can be 
concluded that there are no worrying levels of these 
indicators, on the contrary, the sector is among the 
best covering its liabilities with assets and equity. In 
general, the levels of indebtedness in the sector are 
not excessively high. The fact that they doubled is 
not so worrying, however, it should be borne in 
mind that the number of surveyed companies is 
twice as large, in addition, the growth of assets and 
equity is almost threefold.

 The assets in 2008 were 5.9 billion BGN, and in 
2017 1.5 billion BGN, and the equity increased from 
2.7 to 7.7 billion levs. The net sales revenues from 
3.3 billion levs reached 6.6 billion BGN for the 
studied period. The levels of intercompany 
indebtedness, in my opinion, are in the range, about 
50-55% of all liabilities. Rather, the fact that the 
intercompany is increasing is one from which 
conclusions should be drawn. A link should be 
sought with solvency and whether companies are 
starting to delay repayment to finance themselves 
and improve their liquidity.

Conclusion

In terms of structural liquidity, the sector is 
performing well. The total liquidity is in the range 
between 1.72 and 1.92. These values are high and 
fully cover the short-term liabilities of companies in 
the sector. The lowest indicator was in 2008 and the 

highest in 2014 and 2016. 
The obtained results for the functional liquidity 

again define 2014 and 2016 as the years with the 
highest cash surplus. According to this indicator, the 
riskiest are 2011 and 2018.

As an indicator of liquidity, the financial cycle of 
sector A. has a relatively long duration compared to 
other non-financial sectors. The highest duration 
was observed in 2008 and the lowest in 2011. With 
this indicator, 2014 and 2016 do not stand out as the 
best in terms of liquidity.

Liabilities in the sector increased by 111 
percentage points. for the 11-year study period. This 
number ranks the sector among the most indebted. 
In absolute terms, the total debt is over 4 billion, but 
it is relatively low compared to other sectors, which, 
however, include more companies. Intercompany 
indebtedness is about 60% of total debt. Against the 
background of sectors where this value is over 80%, 
it can be concluded that this most dangerous 
indebtedness has moderate levels.

Relative indebtedness indicators do not give rise 
to financial turmoil over the years. The D/ E ratio is 
at risk in the first three years but is improving. The 
other indicators have low-risk values and do not 
give rise to risk situations from the point of view of 
indebtedness. As the most acceptable from the point 
of view of finances are the values of the indicators in 
2018.

There is no significant link between the increase 
in liquidity ratios in 2014 and 2016 and the increase 
in indebtedness, because it grows with each passing 
year at a moderate pace, but these two years do not 
differ in any way from the others. The same is true 
for 2011, which has the highest values of the 
financial cycle, but this year again there is no 
significant increase in indebtedness, measured by 
various possible indicators. The statement 
formulated as a thesis is not proven in terms of the 
results obtained for this sector, but in the analysis of 
other sectors it is valid in full force.

For this reason, it is necessary to conduct a 
comprehensive analysis for all non-financial sectors 
and to make comparisons with key macroeconomic 
indicators such as GDP, investment, etc., which the 
author plans to implement in the future.
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