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JEL – N94, B29 

 

АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ – КАУЗА И ПОСТИЖЕНИЕ 

НА ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА (1920 – 1945) 

 

проф. д-р  ист. н.  И в а н  Р у с е в  

 

Въведение 

Създаването, утвърждаването и дейността на Висшето търговско учи-

лище – Варна, (1920 – 1945) е процес, който се явява съществена част от 

развитието на българското висше образование през междувоенния период. 

Много въпроси от историята на това учебно заведение, отдалечена с век 

назад във времето, днес будят основателно интереса както на изследовате-

лите, така и на по-широката публика: как се стига до идеята за неговото съз-

даване, каква увереност и кураж е трябвало да имат създателите му, за да 

успее техният проект за откриване на първото българско висше училище в 

провинцията, което е пионер и в конкретна сфера – българското висше ико-

номическо образование; докъде стигат амбициите и възможностите на пре-

подавателите във Висшето търговско училище и ред други. 

Сред въпросите от историята на варненската Търговска академия, как-

то това висше училище остава популярно сред варненци, има някои, които 

заслужават особен интерес, а именно: като висше учебно заведение тя сдо-

бива ли се с академична автономия, как се самоуправлява, какви права по-

лучава, как се „поставя“ сред висшите училища на своето време в страната и 

в Европа. Отговорите на всички тези въпроси са важни, защото те биха 

хвърлили светлина не само върху историята на Висшето търговско училище 

– Варна (ВТУ), а и въобще върху историята на българското висше образова-

ние през междувоенния период (20-те – 40-те години на XX в.). Още повече, 

че темата за историята на академичната автономия в български условия все 

още не е проучвана в своята цялост и специфики, а тя безспорно е компо-

нент на българската академична култура, ако можем да въведем това поня-

тие. Засягана е само епизодично в публикуваните „истории“ на някои от 
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българските университети1, но и в тези иначе обзорни трудове тази тема „се 

губи“ сред много други, по-общи и по-конкретни, сред обилна фактология. 

Ето защо настоящото изследване има скромната амбиция да я засегне, макар 

и частично, да провокира научните дирения в тази насока. 

Представянето на зараждането, развитието във времето и отстояването 

на академичната автономия на Висшето търговско училище – Варна, както и 

на постигнатите резултати в тази сфера от страна на варненските преподава-

тели, е основната изследователска цел, поставена в настоящата студия. 

Обект на изследване са конкретните предприети действия във Варненското 

търговско училище, постиженията на другите български висши учебни заве-

дения през междувоенния период по отношение на автономията и свързани-

те с процеса документи – решения на академичните органи, закони, прото-

коли от заседания на Народното събрание. Изследователската задача е 

свързана с това темата да се разгледа в нейното развитие и в сравнителен 

план, за да станат възможни в заключение най-точните и верни изводи. 

Предложеното в студията проучване има всичките характеристики на 

едно историческо изследване в най-широкия смисъл на тази дума. То се 

базира върху анализа на голям кръг исторически извори: архивни докумен-

ти – непубликувани и публикувани, спомени (мемоари) на съвременници на 

събитията, законови актове от епохата, протоколи на Народното събрание и 

др. Като основни архивни изворови материали са използвани документи от 

фондове на Централен държавен архив – София, и на Държавен архив – 

Варна (Варненската търговско-индустриална камара и Висшето търговско 

училище – Варна), публикувани стенографски дневници на Варненската 

търговско-индустриална камара и др. Анализът на използвания изворов ма-

териал е извършен с помощта на обемна литература, посветена както на 

историята на ВТУ, така и на други висши учебни заведения от епохата, като 

по този начин се стига до важни сравнения, изводи и обобщения. 

Темата за академичната автономия като кауза и постижение на Висше-

то търговско училище – Варна, вече бе засегната в наскоро издадена моног-

рафия на автора на настоящата студия, посветена на историята на ВТУ 

(Roussev 2020), дотолкова, доколкото тя е пряко свързана със статута, уп-

                                                 
1  Вж. напр.: Istoriya na Sofijskiya universitet 1988. 
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равлението и структурата на Училището, но тук тази тема е представена 

много по-обзорно, въз основа на по-обширен анализ на историческите изво-

ри (главно на законовите актове и на мемоарите) и с опит за изясняване на 

факторите и условията, способствали постигането на високия академичен 

дух във варненската алма-матер. 

 

Глава първа 

Висшето търговско училище – отвоюваното право 

на съществуване през призмата на различни интереси 

 

Предшестващите откриването на Висшето търговско училище във 

Варна (ВТУ) дейности отнемат повече от едно десетилетие и те разкриват 

както личностите, които имат основните заслуги това да се случи, така и 

всички онези фактори, които още в този предходен период са пречка за реа-

лизирането на проекта. И тъй като тези фактори в различна степен и под 

различна форма ще влияят върху самоуправлението и автономията на Учи-

лището впоследствие, то е редно тук да ги проследим. 

Няма никакво съмнение, първоначалната и основната инициатива за 

откриването на ВТУ принадлежи на първия и дългогодишен директор на 

Средното търговско училище в града Цани Калянджиев, както и на дейците 

и ръководството на Варненската търговско-индустриална камара (ВТИК), 

сред които се откроява активността на Петър Петрович, дългогодишен пред-

седател на Камарата. Именно Петрович е един от тези, които имат основни 

заслуги за откриването на Средното търговско училище през 1904 г. и за 

изграждането на неговата сграда през 1911 – 1914 г. (Roussev 2020: 39). 

Хронологията на събитията, довели до създаването на ВТУ, е следната: 

„кълновете (на идеята за Висшето училище) се появяват в съзнанието на 

Цани Калянджиев“ още през 1908 г., по време на негова командировка в 

Австро-Унгария, Швейцария и Германия, за да се запознае с тамошните 

средни и вечерни търговски училища; идеята е обмислена и по принцип 

приета от ръководството на Камарата през 1911 г. във връзка с решението за 

изграждането на новото училищно здание; първата стъпка за положително 
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решение е направена от XXII сесия на Камарата през 1914 г. и окончателно-

то реализиране на идеята за откриване на висшето училище се извършва 

през 1920 г. от XXV редовна сесия на ВТИК (Kalyandjiev 1936: 255; Otchet 

1937: 7 – 8; Kalyandjiev 1939 – 1940: 6 – 7; Tsonev 1995; Kovachev 2009; 

Kovachev 2012: 10). 

Трябва да се подчертае обаче, че още в предшестващия откриването на 

училището период се развихрят сериозни дебати сред членовете на ВТИК, 

което показва, че те не са единодушни относно въпроса – трябва ли да има 

висше търговско училище в града. XXII сесия на ВТИК се провежда на 20 – 

21 януари и 3 – 10 март 1914 г. На 21 януари е избрано ново ръководство на 

Камарата с председател Коста Ранков, подпредседател д-р Иван Екимов и 

секретар д-р Иван Каросеров. Новото ръководство потвърждава взетото от 

предшествениците си решение и в заседанието на 4 март 1914 г. включва в 

дневния ред следната точка: „Откриване на висш търговски курс при Вар-

ненското средно търговско училище“ (XXI и XXII redovna sesiya 1914: 429 –

434). От по-късните спомени става видно, че новото ръководство дава своята 

безрезервна подкрепа на идеята. Но има и членове на Камарата, които са 

против. Въпреки обстойния и добре аргументиран доклад на Цани Калян-

джиев, в който се призовава да се следва германският търговско-

образователен модел (Kalyandjiev 1914; Kovachev 2009: 9 – 12), някои от 

членовете на Камарното бюро остават скептично настроени към идеята. Ре-

зервите идват главно по отношение на осигуряването на финансовите средс-

тва – изказват се съмнения дали Камарата ще успее да се справи сама, ако не 

се включи в издръжката на училището и държавата; изтъкват се предимст-

вата на европейските висши търговски училища, където българите едновре-

менно могат да учат и чужди езици на добро ниво; посочва се липсата на 

подготвен за високите цели на училището преподавателски персонал, а ако 

бъде привлечен такъв от чужбина, той не би познавал добре особеностите на 

стопанския живот в страната. В крайна сметка дискусиите завършват с по-

ложително, но насочено към бъдещето решение, по силата на което се въз-

лага на Цани Калянджиев да запознае с идеята и потърси подкрепата на 

държавните власти, и по-специално на Министерството на търговията, под 

чието ведомство се предлага да бъде създадено училището. Гласува се и се 
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приема следното решение: „Да се открие във Варна висше търговско учи-

лище при Търговската камара и да се възложи на бюрото на Камарата, заед-

но с директора на Средното търговско училище, да реализира това решение, 

като влезе в споразумение с централната власт, от която зависи този въп-

рос“2. 

Дебатите и взетото решение от ВТИК в първите месеци на 1914 г. 

очертават следната поляризация на позициите по идеята за откриването на 

висшето училище в града: част от дейците (главно Калянджиев, подкрепян 

от камарните ръководства през годините)3 са големите поддръжници на тази 

идея и хората, които успяват да я реализират; друга част от камарните чле-

нове обаче са, ако не твърдо „против“, то със сигурност колебливи в своето 

решение има или не нужда от такова училище, как да се развива то, ще има 

ли достатъчен финансов ресурс за неговата дейност. На заседание на бюрото 

на Камарата, проведено през май 1921 г. – т.е. цяла година след официално 

взетото решение за откриването на училището, отново се прави поименен 

вот дали да стартира то през есента на същата година, като резултатът от 

вота е 19 гласа „за“ и 7 гласа „против“. Очертава се следното разделение: 

против откриването на училището са предимно камарни членове, живущи 

извън Варна, докато варненци са негови поддръжници (Roussev 2020: 47). 

Това раздвоение по-късно ще се отрази върху невинаги наличната подкрепа 

на Камарата, дори ще „прозира“ в опитите £ да се меси неконструктивно в 

управлението на училището. 

Още през 1914 г. се проявява една друга важна тенденция, която съ-

пътства варненското Висше търговско училище по целия му път към акаде-

мична автономия чак до 1944 г. Става въпрос за много често липсващата 

подкрепа и дори за пречките от страна на столичните институции, които 

като по правило винаги са се стремели да централизират към София едва 

прохождащото в страната висше стопанско образование дори когато то е 

такава частна инициатива като варненската. Ето какво си спомня за ситуа-

цията Коста Ранков, тридесетина години по-късно: „При гласуването на тая 

                                                 
2  Протокол №4 от 4 март 1914 г. (XXI и XXII redovna sesia 1914: 434). 
3  С тяхната подкрепа той осъществява няколко задгранични командировки с цел съби-
ране на информация за проекта за висшето училище (Roussev 2020: 39 – 40; 46 – 47). 
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сума (5000 златни лв.)4 от общото събрание на Камарата, прие се, след дълги 

дебати, единодушно от всички присъстващи членове, бюджетът с новия па-

раграф за Висшето училище. Обаче с това въпросът не се свърши, защото 

параграфът за разходване на тази сума следваше да бъде утвърден от г-н 

министъра на търговията, тогава Жечо Бакалов. След направените постъпки 

пред Министерството за утвърждаване на бюджета, за моя изненада, съобщи 

ми се, че Софийската търговско-индустриална камара се противопоставила 

за откриване на Висше търговско училище в гр. Варна, понеже тя възнаме-

рявала да открие подобно училище в София, за което подготвила и профе-

сорския персонал, какъвто нямало във Варна. Благодарение на личните ми 

връзки с г-н министъра, Ж. Бакалов, бюджетът с гласувания от Камарата 

кредит за откриване на Висше търговско училище при Варненската търговс-

ко-индустриална камара, се утвърди“ (Sbornik v chest 1942: 49). 

Доверявайки се на спомените на Коста Ранков, можем да заключим, че 

създателите на ВТУ дават един добър пример с послание към нашата съвре-

менност: ако една кауза е градивна и се преследва докрай, рано или късно тя 

ще бъде реализирана, независимо от вече традиционно случващото се бъл-

гарско противостоене по оста „столица – провинция“. Софийската търговс-

ко-индустриална камара не само че не открива свое висше училище, но 

впоследствие ще бъде и един от финансовите благодетели на Варненската 

академия. През първите 15 години от съществуването на ВТУ Софийската 

камара му отпуска субсидия от 500 000 лв., която е по-голяма от помощта от 

около 300 000 лв., предоставена на училището от Варненската община 

(Roussev 2020: 87 – 88). 

С това обаче не се изчерпват трудностите, които идват от София в пе-

риода, предшестващ откриването на ВТУ. След като проектът е отново пос-

тавен на обсъждане и гласуване по време на XXV сесия на Варненската тър-

говско-индустриална камара, проведена от 12 до 19 май 1920 г., и в крайна 

сметка е дадено съгласието на Камарата, следващата стъпка е получаване на 

одобрението на Министерството на търговията. То обаче се бави. И отново в 

                                                 
4  От по-късните спомени на председателя на Камарата Коста Ранков става видно, че с 
негова намеса е осигурена сумата от 5000 златни лв. – „първият бюджет на училище-
то“ (Sbornik v chest 1942: 40). 
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историческата обстановка „ни въвеждат“ личните спомени, този път на Кон-

стантин Генов, по онова време председател на ВТИК. Макар че са писани 

две десетилетия по-късно и по тържествен повод (за сборника в чест на 

проф. Цани Калянджиев), което обяснява техния субективизъм, тези споме-

ни повдигат завесата и разкриват трудното начало, провокирано от офици-

алните институции в столицата. Генов лично отива в София и иска среща с 

Райко Даскалов – по онова време министър на търговията в правителството 

на БЗНС. Срещата се осъществява и на нея варненският търговец настоява 

да получи министерското одобрение за откриването на училището, за него-

вите основни документи и за гласувания от Камарата бюджет, предвиден за 

1921 г. Даскалов се опитва да отложи във времето своето становище, но нас-

тоятелността и твърдостта на Генов стигат до пределната възможна степен: 

„Аз съм стар търговец, му рекох, и думата ми на две не става. Няма да си 

отида от тука, докато не утвърдите тези три неща – си спомня Константин 

Генов и добавя: – Той (министър Райко Даскалов – б.м. И. Р.) се поколеба и 

не ми даде веднага отговор. Туй, което ми рече, беше уклончиво – да поча-

каме, щяло да стане, което искаме. Тогаз аз се изразих пред него, че съм чо-

век от старото време, че съм неверни Тома и че не ще се вдигна от стола, 

докато той не ми подпише трите документа. Министърът се съгласи, подпи-

са ги и разпореди на главния си секретар да телеграфира до г-н Цани Калян-

джиев, че е утвърдил откриването на училището, на правилника и бюджета 

му“ (Sbornik v chest 1942: 50 – 51). 

Дори да се усъмним в цялата истинност на спомените на Константин 

Генов, няма как да се усъмним в постигания резултат. Наскоро след срещата 

в министерския кабинет, на 28 септември 1920 г., правилникът и програмата 

на Висшето търговско училище са утвърдени със Заповед №7 177 на Ми-

нистерството на търговията. Изготвя ги Цани Калянджиев, а моделът е взет 

от немската практика. Заложен е двугодишен (4 семестъра) курс на обучение 

(Sbornik v chest 1942: 41). 

Неотдавна авторът на настоящата студия направи основно проучване в 

Централен държавен архив в София, с цел да се открие Заповед №7 177 на 

Министерството на търговията. За съжаление, документът не бе открит 

(обясненията могат да са най-различни), но това не дава основание да се 



12 

мисли, че не е имало държавното позволение „свише“ за създаването на 

учебното заведение. Доказва го фактът, че в деня на неговото откриване, на 

2 октомври 1921 г., в церемонията лично участва държавният глава – цар 

Борис III, както и министри, представители на академичните среди от Со-

фия, местните чуждестранни консули, стопански и културни дейци. В сло-

вото на царя, както и в телеграмите на министъра на просветата Стоян 

Омарчевски и на министъра на търговията Райко Даскалов, недвусмислено 

се посочва, че се открива „…първото българско Висше търговско училище“ 

(Roussev 2020: 47 – 52). 

 

Глава втора 

В контакт – конфликт със създателя: 

Варненската търговско-индустриална камара 
 

Както вече стана въпрос, още от началото на своето съществуване 

ВТУ има изготвен и функционира съобразно свой Правилник, а впоследст-

вие е съставен и „Правилник за дисциплината във ВТУ – Варна“. Тези доку-

менти са периодично променяни и актуализирани в зависимост от структур-

ните промени в учебното заведение и са били своевременно предоставяни за 

преглеждане и одобряване от страна на централната администрация, най-

напред на Министерството на търговията, под чието ведомство се създава и 

работи до 1924 г. училището, а след това и на Министерството на народното 

просвещение. Така например в началото на 30-те години на XX в. са поред-

ните одобрения на двата документа от просветното министерство – на Пра-

вилник със заповед №2 740 от 9.IX.1932 г. и на Правилника за дисциплината 

– одобрен от Министерството на народното просвещение, със заповед №2 

758 от 21.VIII.1931 г.5 

Съгласно Правилника още от подготвителния период за откриване на 

Висшето търговско училище във Варна неговото управление се осъществява 

от две основни институции: Върховен училищен съвет и Академически съ-

                                                 
5  Централен държавен архив – София (по-нататък: ЦДА), Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1315, л. 66 
– 72; 74 – 75. 
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вет (АС)6. Върховният съвет (наричан в някои спомени и документи „кура-

ториум“) решава финансовите, персоналните и по-важните административ-

ни въпроси, докато Академическият съвет се концентрира главно върху пе-

дагогическите проблеми. В първия вариант на Правилника е отбелязано, че 

Върховният съвет се конституира за две години и се състои от следните ли-

ца: председателя и секретаря, и двама избрани членове на ВТИК, кмета на 

Варна или негов заместник, председателя на Варненската окръжна постоян-

на комисия, ректора и трима избрани професори или доценти из средите на 

академическия състав на училището, като е допусната възможността в на-

чалния организационен период преподавателите да са по-слабо представени 

в съвета с оглед на това, че тепърва предстои тяхното набиране 

(Stenograficheski protokoli 1920: 156 – 157). Този състав ясно очертава анга-

жиментите на Камарата, Варненската община и обществеността в града за 

изграждането и развитието на ВТУ. В първия формат на Върховния съвет 

влизат председателят на ВТИК Константин Генов, който е председател и на 

Съвета, членовете на Камарното бюро: Петър Кирчев, д-р Иван Екимов и 

Йордан Константинов, варненските общественици Йордан Пекарев (предсе-

дател на тричленната комисия на Варненската община) и арх. Дабко Дабков, 

както и новоизбраният пръв ректор на училището Цани Калянджиев 

(Bliznakov, Kovachev, Tsonev 2001: 20). 

Първият Академически съвет е проведен на 8 ноември 1921 г. и в него 

участват всички тогавашни преподаватели, а именно: Ц. Калянджиев – рек-

тор, Ф. Белмер, М. Минчев, Израил Шалом и М. Котаров. Разглеждат се те-

кущи въпроси, сред които зачисляването на студентите. Очевидно през пър-

вата година това зачисляване става през цялата година, като новозаписаните 

студенти са бивши възпитаници на средното търговско училище в града, на 

търговската гимназия в Бургас, на гимназии в страната, на търговски учи-

лища в чужбина7. Второто заседание на Академическия съвет е проведено 

                                                 
6  Във всички официални документи на ВТУ се използва наименованието „Академичес-
ки съвет“. Същото понятие се използва и в официалните документи по онова време, 
главно в законите за просветата и в законите на другите висши училища. Затова тук 
ще използваме именно него, а не придобилата днес по-широка употреба форма „Ака-
демичен съвет“. 

7  Държавен архив – Варна (по-нататък: ДА – Варна), Ф. 122К, оп. 1, а.е. 1, л. 1. 



14 

на 31 декември 1921 г. и в него се включват и двама нови преподаватели – 

Ив. Стоянов и Н. В. Долински8. През първата учебна година се провеждат 

общо 9 заседания на Академическия съвет9. 

Налага се практиката Академическият съвет (АС) на ВТУ да провежда 

повече на брой заседания през годината (понякога двойно повече, а поняко-

га дори в пъти повече от броя на заседанията на Върховния училищен съ-

вет), да разглежда и решава по-голям кръг от въпроси, свързани с пряката 

дейност на училището, а Върховният съвет да се концентрира върху по-

важните проблеми, да обсъжда, приема или отхвърля вече взети в заседани-

ята на АС решения. 

Още от началото, от втората – третата година от съществуването на ВТУ, 

сред неговите преподаватели се появява стремежът да се постигне организаци-

ята на Софийския държавен университет. Това е моделът, който започва да се 

следва през целия този начален период пък и по-късно, и главно силното жела-

ние за академична автономия, вече постигната в Държавния университет, а и в 

музикалната и художествената академия по онова време (20-те години на XX 

в.). В резултат се стига до приемането от страна на Камарата на нов училищен 

правилник, съгласно който главното управление отново остава в ръцете на 

Върховния училищен съвет, но в него вече влизат по равен брой представители 

на Камарата и на Академическия съвет – по петима, а не само ректорът от стра-

на на ВТУ, както е в самото начало. Върховният съвет запазва приоритет върху 

управлението и контрола: той е с решаваща дума по бюджета и назначаването 

на преподавателите, като предлага техните кандидатури на министъра на на-

родното просвещение, с чиято заповед става постъпването на работа. Междув-

ременно обаче Академическият съвет разширява правомощията си по всички 

учебни, педагогически, персонални и дисциплинарни въпроси. Именно АС 

избира кандидатите за преподаватели в училището, той преценява научните и 

преподавателските им качества, има инициативата за дисциплинарно преслед-

ване на преподаватели, за тяхното уволнение, изготвя бюджета. 

Всъщност опитите за все по-активно участие на Академическия съвет 

в управлението на ВТУ датират още от първите години. Показателни в това 

                                                 
8 ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 1, л. 2 – 13. 
9 ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 1, л. 1 – 36. 
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отношение са опитите за увеличаване на броя на неговите представители 

във Върховния училищен съвет. В края на първата учебна година за предс-

тавител на ВТУ във Върховния училищен съвет е избран Ф. Белмер – той е 

втори представител в съвета, заедно с ректора. Това става на заседание на 

АС на 14 юли 1922 г., на което е проведено тайно гласуване10. По това време 

доц. Белмер (малко по-късно през същата година вече професор) изпълнява 

функциите на зам.-ректор. В отсъствието на Ц. Калянджиев той председа-

телства заседанията на АС. През втората учебна година броят на представи-

телите на АС във Върховния училищен съвет се увеличава с още двама, въз 

основа на „чл. 3 и 7 от Правилника и по предложение на Върховния учили-

щен съвет“. Новоизбраните на 17 ноември 1922 г. представители на АС във 

Върховния съвет са редовните доценти д-р Г. Петков и д-р Я. Арнаудов11. 

Така изглеждат нещата съгласно решенията на АС, но от протоколите на 

Върховния училищен съвет е видно, че чак до края на 1925 г. в неговите 

заседания участва единствено и само ректорът Ц. Калянджиев. Вероятно 

само той има право на глас от страна на преподавателския състав на учили-

щето. 

В състава на Върховния училищен съвет влизат едни от най-изявените 

ръководители и представители на Варненската търговско-индустриална ка-

мара. Заслужава да се споменат имената на Яков Найденов, председател и 

подпредседател на Камарата, в течение на 12 години почти непрекъснато 

член на съвета и на д-р Иван Екимов, подпредседател на Камарата и член на 

съвета през 1922 г. (Arnaudov 1942: 73). 

Повратен момент в управлението на ВТУ и на неговите ръководни 

органи се явява новият Закон за народната просвета от 1924 г.12 Три са глав-

ните нововъведения за Варненската академия, постигнати с този закон: за 

първи път правно се регламентира наличието на висши стопански училища 

в страната, на които е посветен отделен дял в закона; вследствие от влизане-

то на закона в сила, ВТУ преминава от ведомството на Министерството на 

                                                 
10  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 1, л. 24. 
11  ДА – Варна, Ф. 122К, а.е. 1 – Протоколи от заседания на Академическия съвет 

(8.XI.1921 – 6.XII.1923 г.), л. 53 – 54. 
12  Точното наименование на законовия акт е: Закон за изменение и допълнение на чле-

нове от Закон за народното просвещение. // ДВ, №79, 10.07.1924. 
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търговията под това на Министерството на народното просвещение; във 

ВТУ се пристъпва от две- към тригодишен курс на обучение. 

След обнародването на Закона започва тежката процедура по изработ-

ване на новия правилник на училището, в която Академическият съвет и 

Камарата влизат в конфликт относно най-възловия въпрос – в каква степен 

да се разшири автономията на ВТУ. На моменти се стига до сериозни напад-

ки и дори до заплахата от страна на Камарата, че училището ще бъде закри-

то. Все пак разумът надделява. През 1925 г. след едно продължително съв-

местно заседание на АС с ръководството на ВТИК, ръководено от председа-

теля Константин Генов, се стига до споразумение относно новия правилник, 

осигуряващ максимално допустимата съгласно закона от 1924 г. автономия 

на ВТУ (Arnaudov 1942: 77). 

Въпросното заседание е проведено на 4 декември 1925 г. и на него 

присъстват: Константин Генов – председател на ВТИК, Спиро Спиров – 

секретар на Камарата, членовете на Камарата и нейни представители във 

Висшия училищен съвет: Гюлмезов, Никола Върбанов, Станчо Савов, рек-

торът на ВТУ Ц. Калянджиев и редовните преподаватели: Белмер, Андер-

сон, Греков, Константинов и Арнаудов. При обсъждането на проекта за пра-

вилник се взема решение да се измени чл. 6, като в новата редакция на този 

член да се определи съставът на Висшия училищен съвет както следва: 

„председателят на Варненската търговско-индустриална камара или негови-

ят заместник, секретарят на същата или неговият заместник, трима предста-

вители на Камарата, избрани от сесията £, ректорът на Училището или за-

местникът му и 4 редовни преподаватели на същото, избрани от Академи-

ческия съвет“13. В заседанията се заявява позицията на преподавателите за 

по-голяма академична автономия, но в същото време те подчертават, че „са 

далеч от мисълта за една безогледна опозиция и борба против камарните 

представители, респ. бюрото на Камарата“. За да потвърдят своята воля за 

разбирателство с Камарата, преподавателите запознават заседанието с про-

токол на АС от 14 октомври, в който са заявени „значителни отстъпки по 

най-главните членове на новия правилник“14. 

                                                 
13  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 8, л. 83. 
14  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 8, л. 82. 
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Новият правилник влиза в сила веднага след заседанието от 4 декемв-

ри 1925 г. Показателен в това отношение е съставът и организацията на дей-

ността още на следващото заседание на Върховния съвет, проведено на 11 

февруари 1926 г. В него участват К. Генов като председател и като членове: 

Гюлмезов, Н. Върбанов и П. Пенев от квотата на Камарата, ректорът на учи-

лището Ц. Калянджиев и Ф. Белмер, О. Андерсон, д-р Я. Арнаудов и Св. 

Греков – преподаватели и представители, излъчени от АС на ВТУ15. На съ-

щото заседание се взема решение „да се напечата новият правилник, като 

по-важните му членове се преведат и на френски език за даване възможност 

на чуждестранните висши училища да се запознаят с организацията на ака-

демията ни“16. 

Всъщност голямото завоевание в правилника от 1925 г. е прехвърляне-

то на управлението от Върховния училищен съвет към АС, чиито правомо-

щия изключително се разширяват: той избира преподавателите въз основа 

на доклад, представен от неговите членове; прави преценка за научната и 

педагогическа дейност на преподавателите и дава мнение за уволняването 

им; извършва хабилитирането на преподавателския състав, както и неговото 

повишаване въз основа на научните приноси; упражнява дисциплинарна 

власт по отношение на преподавателския и обслужващ персонал, на студен-

тите; занимава се с всички учебни и педагогически въпроси; избира ректора; 

изработва проекта за бюджет; избира петима свои представители за членове 

на Върховния съвет и т.н. При изготвянето на този нов правилник се вземат 

предвид основните принципи, залегнали в закона и правилника за дейността 

на Софийския университет, и тези принципи ще се отстояват през следва-

щите двадесет години до края на съществуването на ВТУ (Arnaudov 1942: 

77). 

Съвременникът и пряк участник във всички тези процеси, проф. д-р 

Янаки Арнаудов, ще обобщи продължилата години наред борба за утвърж-

даване от страна на Училището и на неговите преподаватели по следния 

начин: „Въпросният правилник от 1925 г., който по липса на специален за-

кон за училището ни има силата на такъв, позволи, в течение на 16 години, 

                                                 
15  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 8, л. 86 – 89. 
16  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 8, л. 88 – 89. 
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то да се развива като висш научен институт и да се наложи на нашата об-

щественост като такъв, въпреки многото пречки, с които имаше и има още 

да се бори. Основните негови положения, както и кристализираният богат 

опит от досегашния живот на училището послужиха като основа за редица 

законопроекти за същото, които Академическият и Върховният съвети са 

работили и приемали от 1933 г. насам, обаче, по една или друга причина, не 

се е стигало до прокарването им през Народното събрание. Последният от 

тях предстои да бъде приет от Министерството на народната просвета, за да 

бъде след това прокаран през парламента. Така и по законодателен ред ще 

бъдат потвърдени и разширени придобивките на 20-годишния живот и раз-

витие на училището“ – пише проф. Арнаудов в началото на 40-те години 

(Arnaudov 1942: 77). 

Протоколите от заседанията на Върховния съвет загатват за наличието 

на конфликтни моменти между Камарата и училището и за разширяването на 

академичната автономия на ВТУ още през 20-те години на XX в., но със си-

гурност този процес не е така бърз и лесен. Няма съмнение, в началото Цани 

Калянджиев и Върховният училищен съвет имат добро сътрудничество, осо-

бено при назначаването на първите хабилитирани преподаватели. И в двете 

страни се изявява стремеж да се прилагат онези изисквания и критерии, които 

Законът за народното просвещение предвижда при назначаването на доценти 

и професори в Държавния университет в София. Конкретно за доцентската 

процедура чл. 310 от Закона изисква обявяването и провеждането на явен 

конкурс, „избор на лице със завършено средно или висше образование“, което 

трябва да представи научна разработка като хабилитация „по предмета на 

надлежната катедра“17. Именно такъв е случаят с избора на д-р Георги Пет-

ков, доктор от университета в Ерлаген, за пръв титуляр във ВТУ по дисцип-

лината „Финансова наука“. Д-р Петков представя като хабилитация три науч-

ни произведения, едното от които е „Ръководство по финансова наука“. На 22 

юли 1922 г. Върховният училищен съвет го избира за редовен доцент, след 

което последва неговото официално назначаване в училището от министъра 

на народното просвещение (Vachkov et al. 2016: 22 – 23). 

                                                 
17  Закон за народното просвещение. // ДВ, №49, 5.03.1909; изм. и доп. ДВ, №87, 

21.07.1921. 
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Не така стоят нещата обаче, когато се нажежава политическата обста-

новка в страната през лятото и есента на 1923 г., а също и през следващите 

години. В ситуация на политически и идеологически сблъсъци много често 

Камарата и академичното ръководство на ВТУ застават на различни пози-

ции. Показателен е примерът с уволнението на тук споменатия д-р Георги 

Петков през 1924 г. Уволнението е поради политическите му убеждения, 

при все че доц. д-р Петков се очертава като един от обещаващите препода-

ватели на новосъздаденото висше учебно заведение18. Решението за осво-

бождаването на д-р Петков е на бюрото на Камарата и въпреки подкрепата 

на преподавателите и студентите, той трябва да напусне, за да се върне от-

ново на преподавателската катедра през 1944 г., но за кратко (до 1947 г.). 

Всъщност уволнението на доц. Г. Петков през 1924 г. дава повод за първия 

сериозен явен конфликт между ВТИК и ВТУ. Камарата иска отстраняването 

на преподавателя като член на Социалдемократическата партия, която след 

трагичните събития от есента на 1923 г. се поставя в една категория с парти-

ята на комунистите, а набиращият сила климат на академична автономия 

във ВТУ дава упование на преподавателите и студентите да се противопос-

тавят на решението на ВТИК. Против уволнението на доц. Петков се обявя-

ват Академическият съвет и Настоятелството на Студентското дружество, 

29 студенти подписват протестно писмо в негова подкрепа19. Въпреки това 

ВТИК е непреклонна и от 1 октомври 1924 г. преподавателят е отстранен от 

Търговската академия (Vachkov et al. 2016: 24 – 28). 

Най-голям противник на външното вмешателство в работата на учи-

лището, пък и дошло от страна на институцията, която го е създала – ВТИК, 

е проф. Цани Калянджиев. Неведнъж през 20-те години на XX в. той проя-

вява твърдост и неотстъпчивост в защита на училищната автономия. Позо-

вавайки се на училищния правилник, проф. Калянджиев не допуска варнен-

ските полицаи в сградата на училището, в опита им да арестуват студенти с 

леви убеждения и постъпки, но по-късно (през 1932 г.) влиза в конфликт 

                                                 
18  Току-що спечелил доцентски конкурс, при откриването на втората учебна година на 

1 октомври 1922 г., д-р Петков е определен да изнесе академично слово (Arnaudov 
1942: 73). 

19  ДА – Варна, Ф. 63К, оп. 1, а.е. 222, л. 215 – 222, 131 – 134, 230 – 231, 232 – 233; Ф. 
122К, оп. 1, а.е. 2, л. 68 – 69, а.е. 8, л. 29 – 31. 
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именно с такива студенти, тъй като те провокират безредици и бунт в учебно-

то заведение. Влиза в конфликт и с Камарата, след като нейни членове се на-

месват грубо в обществения живот на преподавателите и студентите. Стига се 

дори до това, че през 1929 г. проф. Калянджиев подава оставка като ректор на 

училището, но твърдата му позиция явно е своевременна и дава резултат, тъй 

като оставката не е приета. Академическият съвет застава зад своя ректор и 

надделява в спора с Камарата. Не помагат опитите (или по-скоро заплахите) 

на някои от членовете на Камарата, които искат закриването на учебното за-

ведение и неговото преместване в София (Profesorite 1995: 8). 

Откъде идва нарасналото самочувствие на ВТУ и желанието за авто-

номия в контакт – конфликтите с ВТИК? Основният аргумент е във факта, 

че с предлагания качествен образователен продукт училището привлича все 

повече студенти, а чрез студентските такси се засилва неговата финансова 

самостоятелност. Обобщените данни за финансирането на Варненската тър-

говска академия през първите петнадесет години от нейното съществуване 

дават по-голяма нагледност върху тази констатация. От основаването си 

през 1920 – 1921 г. до 31 декември 1935 г. издръжката на училището възлиза 

на 18 748 524 лв., от които 12 036 527 лв. са от студентски такси, 1 790 000 

лв. са от субсидия на държавата, 500 000 лв. са от субсидия на Софийската 

търговско-индустриална камара, 286 119 лв. са от Варненската община, а 

остатъкът от 4 135 878 лв. са дадени от ВТИК (Otchet 1937: 14). Или общо 

държавата, Варненската и Софийската камара и Варненската община са из-

разходвали сумата 6 711 997 лв., докато почти двойно по-голямата част от 

издръжката се осигурява от собствените постъпления на ВТУ, набирани 

посредством студентските такси, при ясно изразената тенденция на нараст-

ващия дял на таксите в приходния бюджет на училището през годините: ако 

през 1924 г. те съставляват ½ от приходите, то през 1933 г. техният дял вече 

е 5/6 (Vachkov et al. 2016: 45). Това дава основание училището да се развива 

като самофинансираща се институция, получаваща допълнителна материал-

на помощ от ВТИК, държавата, общината и други обществени институции. 
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Глава трета 

Засилващото се напрежение по оста ВТУ – София 

през 20-те и 30-те години на XX в. 

 
Както вече бе посочено, съществени промени в структурата и дейност-

та на ВТУ настъпват съгласно предписанията и допълненията на Закона за 
народното просвещение от 1924 г., по-точно на раздела „Висши стопански 
училища“ (чл. 218 – 227), както и на неговия нов правилник, утвърден от 
Министерството на просвещението, съгласно чл. 227 от Закона. Тъй като 
този закон ще бъде основният правен акт, съгласно който ще функционира 
Варненската търговска академия в следващите двадесет години (чак до 1944 
– 1945 г.), е важно да имаме предвид съдържанието на раздела „Висши сто-
пански училища“, представен тук по-долу дословно. 

„Глава II. Специални разпоредби. 
А. Висши стопански училища. 
Чл. 218. Висшите стопански училища имат за цел да дават академически 

познания по отделните отрасли на международното и народното стопанство, 
търговия, консулска служба, държавна администрация и социални науки, за 
да подготвят лица за ръководни длъжности в големи стопански предприятия. 

Чл. 219. Висшите стопански училища се управляват от академически 
съвети, начело с ректор. 

В академическия съвет влизат всички редовни преподаватели: редовни 
и извънредни професори, редовни доценти и преподаватели. 

За управлението на недържавните висши стопански училища се уреж-
да при същите и специален съвет (кураториум), чийто състав се определя от 
съответен правилник. 

Чл. 220. Преподавателите във висшите стопански училища, според на-
учната подготовка и продължителността на службата, биват редовни профе-
сори, извънредни професори, редовни доценти, частни доценти, редовни 
преподаватели и лектори. Тяхното повишение става по същия ред, както в 
художествената и музикалната академии20. 
                                                 
20  Следващите два раздела в Закона са именно за Музикалната и Художествената ака-

демия. 
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Чл. 221. Първите трима преподаватели в новооткритото висше стопан-
ско държавно училище се назначават от Министерството на народното 
просвещение чрез конкурс по специалността въз основа на научни трудове. 
По същия начин се избират и първите трима преподаватели в новооткритите 
недържавни висши специални училища от учреждението, което ги издържа, 
или от специалния съвет, ако има такъв. Избраните кандидати се утвържда-
ват от Министерството на народното просвещение. 

В зависимост от научната дейност избраните кандидати получават ед-
но от академичните звания, предвидени в чл. 219. 

По-нататъшното попълване на персонала става по същия ред. 
При липса на кандидати академическият съвет поканва за частен до-

цент лице, което се е отличило със своите обширни познания по специал-
ността и което се утвърдява от Министерството на народното просвещение. 

Чл. 222. Кандидатите за преподаватели във висшите стопански учи-
лища, освен горните научни изисквания, трябва да имат завършено средно и 
висше образование по специалността. 

За кандидати по чуждите езици се допущат лица само със средно и 
висше образование, стига да владеят литературно езика и метода на препо-
даването му. 

Чл. 223. Учащите се във висшите стопански училища биват редовни 
студенти, които трябва да имат завършено средно образование. 

Лица, които нямат достатъчен ценз, се приемат за слушатели без право 
на изпит. Те се признават за редовни студенти, след като представят доку-
мент за средно образование. 

Чл. 224. Учението във висшите стопански училища трае от 3 – 4 годи-
ни и се завършва с дипломен изпит съгласно специален правилник. 

Забележка. На сега съществуващите висши стопански училища се дава 
срок до 1 октомврий 1925 г. да приложат три или четиригодишния учебен 
план, ако нямат такъв. Записаните включително до учебната 1924/25 г. за 
студенти в I курс на някое българско висше стопанско училище завършват 
учението си при сегашния учебен план с права на висше образование. 

Чл. 225. Учебната година във висшите стопански училища почва на 1 
октомврий и свършва на 10 юлий. Тя се дели на две полугодия: от 1 октомв-
рий до 15 февруарий и от 15 февруарий до 10 юлий. 



23 

Изпитите стават в края на летния и в началото на зимния семестър, въз 

основа на специален правилник, изработен от академическия съвет и одоб-

рен от Министерството на народното просвещение. 

Чл. 226. Студентите в държавните висши стопански училища плащат 

такса за учение от 300 до 600 лв. за полугодие, която отива за образуване 

фонд при училището за набавяне учебни помагала, за специализиране на 

свършилите студенти и за командировки на преподаватели и студенти по 

изучвания в страната и в странство. 

Чл. 227. Учебните планове, програмите и правилниците на държавните 

висши специални училища се изработват от академическия им съвет, а на 

недържавните – от последния или от специалния им училищен съвет, ако 

има такъв. Те се одобряват от Министерството на народното просвещение. 

По същия начин стават и техните изменения“21. 

Законът е изработен от Висшия учебен съвет при Министерството на 

просвещението, в чиято работа се включва и проф. Цани Калянджиев. Проф. 

Калянджиев изготвя дяла за висшите стопански училища, като междувре-

менно съгласува новите текстове, още преди те да бъдат обсъдени и приети 

в София, със своите колеги – преподавателите на ВТУ (Arnaudov 1942: 76). 

И тъй като това е първият български закон, подробно регламентиращ същес-

твуването на висши стопански училища в страната22, не остават никакви 

съмнения в бързо нарасналия авторитет на Варненската търговска академия, 

след като именно нейните преподаватели (и по-конкретно нейният пръв рек-

тор) са поканени да участват в този законотворчески процес. 

Както става видно, „Забележка“ към чл. 224 от Закона урежда статута 

на ВТУ като заварено положение и отхвърля необходимостта от приемане 

на специален закон за него. „Но тъй като висшето стопанско образование се 

разви много, а освен това за другите висши стопански училища са създадени 

вече специални закони, изтъква се вече нуждата от един специален закон и 

за нашето училище“ – категорични са неговите преподаватели и академично 

                                                 
21  Закон за изменение и допълнение на членове от Закон за народното просвещение. // 

ДВ, №79, 10.07.1924, с. 7. 
22  Два месеца по-рано е издаден Закон за признаване като юридическо лице Свободния 

университет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт) 
в София, който се състои от един единствен член. // ДВ, №34, 15.05.1924. 



24 

ръководство и в тази посока са насочени усилията им чак до средата на 40-те 

години (Sbornik v chest 1942: 44 – 45). 

В цитираните тук по-горе спомени на проф. Янаки Арнаудов началото 

на борбата на академическото тяло на ВТУ за по-ясното и категорично зако-

ново регламентиране на училището най-напред посредством допълване на 

Закона за народното просвещение, а впоследствие и чрез изготвяне на поре-

дица от проектозакони за ВТУ, датира от 1933 г., но историческите извори 

„връщат“ тази дата по-назад във времето. Всъщност усилията на варненски-

те университетски преподаватели, на първите четири академични ръководс-

тва в тази посока започват почти веднага след влизането в сила на новия 

Закон за народното просвещение и на извоювания правилник и продължават 

с огромна енергия чак до края на съществуването на ВТУ през 1944 – 1945 г. 

Това е пореден епизод от противостоенето „столица – провинция“ в истори-

ята на съвременната българска държавност – един синдром, за голямо съжа-

ление ненадживян и в наши дни. 

Какво говорят фактите в конкретния случай? Оказва се, че полученото 

чрез Закона от 1924 г. правно регламентиране на ВТУ „като заварено поло-

жение“ не удовлетворява неговите преподаватели, тъй като на свое заседа-

ние, проведено още на 26 – 28 май 1926 г., Академическият съвет на Учи-

лището обсъжда и изработва конкретни предложения за „изменение на За-

кона за висшите стопански училища“23. Редактирани и допълнени са чл. 218 

– 244, в които се разглеждат общи организационни въпроси, без да се правят 

промени и нововъведения в структурата и управлението на училището. Все 

още не се споменава за катедри и отдели – това ще стане по-късно. Прави 

впечатление наличието в проекта на чл. 235, който гласи: „Не могат да бъдат 

студенти лица, които заемат държавна, окръжна или общинска служба“24. 

Този принцип, прилаган от ВТУ още от самото му начало, не е бил спазван 

от Свободния университет в София, другото висше стопанско училище по 

онова време, и чрез включването на чл. 235 Варненската академия е целяла 

                                                 
23  Става въпрос за изменение на дяла „Висши стопански училища“ от Закон за измене-

ние и допълнение на членове от Закон за народното просвещение (чл. 218 – 227). // 
ДВ, №79, 10.07.1924, с. 7. 

24  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 3, л. 91б – 94. 
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двете учебни заведения да бъдат законодателно поставени при еднакви кри-

терии на работа. 

През следващата година се появява и първият „Проектозакон за Висше-

то търговско училище в гр. Варна“. Приет е от АС на училището на заседа-

ние, проведено на 19 юли 1927 г. Проектозаконът включва 8 глави и 56 члена 

относно устройството, управлението, персонала, учебния процес, академич-

ния състав, студентите и дисциплината в училището25. Появата на „Проекто-

закон“, изготвен изцяло от преподавателите на ВТУ, е още едно доказателст-

во за тяхното нараснало самочувствие и убеждение, че ще успеят да наложат 

волята си на столичните институции, тъй като каузата им е правилна. За съ-

жаление, гласът им „няма да бъде чут“ в София през 20-те години на XX в., 

или поне не така, както варненските преподаватели биха искали. 

Нов текст на „Законопроект за Висшето търговско училище във Варна“ 

е обсъден и приет на заседание на АС, проведено на 27 ноември 1930 г. В но-

вия си вариант текстът съдържа 11 члена (от чл. 228 до чл. 238 вкл.) и очевид-

но се предвижда за поместване в общия Закон за народното просвещение. 

Така например чл. 228 гласи: „Откритото в 1921 г. Висше търговско училище 

в гр. Варна от търговската индустриална камара на същия град, е висше учеб-

но заведение със седалище в гр. Варна. То е юридическа личност“. В следва-

щия, 229 член, се отбелязва, че ВТУ се издържа съвместно от държавата, тър-

говските камари в страната и от студентски такси, а чл. 230 конкретизира, че 

получаваната ежегодно от държавата сума ще бъде предназначена „за изд-

ръжката на целия преподавателски персонал“. Преподавателите на училището 

имат „същите звания, права, заплати и задължения, както в държавния уни-

верситет (чл. 233). Чуждите преподаватели се назначават „с договор или без 

такъв“ и имат същите права и задължения като българските поданици (чл. 

234). „Забранява се на студентите да заемат отговорни места в политическите 

организации, да образуват партийни групи при политическите партии и да 

уреждат политически шествия“ (чл. 237)26. Текстът на „Законопроекта“ от 

ноември 1930 г. много ясно очертава в каква насока се развива „варненската“ 

идея за академична автономия. Най-общо казано тя еволюира в следните на-

                                                 
25  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 4, л. 73 – 80. 
26  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 5, л. 92 – 93. 
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соки: ВТУ се стреми към юридическа самостоятелност, финансово подсигу-

рена от държавата (държавната субсидия, като най-надеждна, е целево пред-

назначена за преподавателските заплати), търговските камари в страната и от 

студентските такси; статутът на преподавателите е приравнен към този на 

колегите им от Софийския университет (вече се утвърждава като тенденция 

стремежът за приравняване с най-старото висше учебно заведение в страна-

та); изпълнените до краен предел с политически страсти 20-те години на XX 

в. (преврати, бунтове, атентати, убийства) са убедили варненските преподава-

тели, че висшето училище трябва да е неполитизирана територия и в този 

смисъл твърде съвременно и актуално звучи чл. 237 от „Законопроекта“: заб-

ранява се политическата дейност в училището. 

На заседание на Академическия съвет, проведено на 9 юли 1933 г., ко-

мисия в състав: проф. Калянджиев, д-р Свраков и Н. Лилиев, предлага текст 

за промени в законопроекта, включващ чл. 239 – 253. Нищо не се споменава 

за структурата на училището, но се определя финансирането, като в държав-

ните висши стопански училища студентите заплащат по 1000 лв. на полуго-

дие. Включен е и чл. 252, специално оповестяващ създаването и функцио-

нирането на ВТУ – Варна. Текстът е окончателно приет на АС, проведен на 

11 юли с.г.27 Изложението от Върховния и Академическия съвет при ВТУ до 

министъра на народното просвещение, към което има приложен списък за 

професионалната реализация на студентите на училището, е прието на засе-

дание на АС, проведено на 28 март 1935 г.28 Варненските искания за собст-

вена законова регламентация и автономия стават все по-ясни, формата, под 

която тези искания се изпращат в столицата – все по-добре издържана в ад-

министративно отношение, но и министърът на народното просвещение – 

все така „безмълвен“ към тях. 

В годишния отчет за академичната 1935 – 1936 г. ректорът проф. Я. 

Арнаудов прави заключението, че в организационно отношение ВТУ се 

приближава до СУ, „…който служеше като образец при промените и на 

чийто по-дълъг исторически и академически опит нашето училище дължи 

извънредно много. Така днес ВТУ се радва на една чисто академическа ор-

                                                 
27  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 3б, 4 – 7. 
28  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 74б – 78. 
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ганизация, на автономия и академическа свобода, по които то се намира на 

еднакво равнище с всички висши учебни заведения“ (Otchet 1937: 13). 

В средата на 30-те години на XX в. назрява необходимостта от поред-

на реформа и реорганизация в управлението и структурата на Висшето тър-

говско училище във Варна. Решението за реформата е взето на заседание на 

АС, проведено на 30 декември 1936 г.29. Мотивите са следните: „С оглед на 

развоя на социално-стопанските науки и назрелите нужди на нашия стопан-

ски живот, както и предвид на разменяните често в Академическия съвет 

мисли и изказаните във Върховния съвет пожелания се обсъди обстойно 

необходимостта от една реорганизация на училището и в резултат се приеха 

следните положения…“30. Решенията са следните: 

1) Преименуване на ВТУ във Висше училище за социални и стопански 

науки. 

2) Увеличаване курса на обучение от 3 на 4 години. 

3) Обособяването на 3 отдела: „Търговски“, „Държавно-админис-

тративен“ и „Социално-политически и кооперативен“. Предвиждат се общи 

дисциплини за трите отдела („Политическа икономия“, „Статистика“, „Сто-

панска история“, „Стопанска география“, „Увод в стопанската политика“, 

„Право“, „Чужд език“ и др.), както и специфични за всеки един от трите от-

дела дисциплини. 

4) „Установяват се следните катедри при училището: „Политическа 

икономия“, „Стопанска политика“, „Финансова наука“, „Статистика“, „Сче-

товодство“, „Учение за стопанските предприятия“, „Финансова математи-

ка“, „Германски езици“, „Романски езици“, „Стокознание и химическа тех-

нология“, „Публично право“ и „Частно право“31. 

Предвижда се промените по т. 2 и 3 да влязат в сила от 1 октомври 

1937 г. и да са задължителни само за новопостъпващите студенти първокур-

сници. На 2 януари 1937 г. това решение се потвърждава и във връзка с него 

се решава да се „направи коренна ревизия на училищния правилник“32. 

                                                 
29  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 127 – 128. 
30  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 127. 
31  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 146. 
32  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 128б. 
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Очевидно проектът по преструктурирането и подготовката за плани-

раната промяна на ВТУ веднага е задвижен, тъй като още на едно от първите 

заседания на АС, проведено на 13 март 1937 г., е приет текст на „проект за 

Наредба-закон за Висшето училище за социални и стопански науки във 

Варна“. В проекта за Наредба-закон са разгърнати всички идеи и решения, 

взети на АС на 30 декември 1936 г. – за името, за структурата, за катедрите, 

за преподавателите и персонала на училището, за неговото финансиране и 

подчинение33. 

През 1937 – 1939 г. периодично се провеждат обсъждания по проекта 

както във Върховния училищен съвет, така и в Академическия съвет. Правят 

се промени по някои текстове, а именно: относно статута на преподавателите 

и реда за закриване на катедрите (АС от 25 декември 1937 г.)34; настоява се да 

се запазят направените предложения за новото име на училището, както и за 

неговото разделяне на отдели (вече се споменават само два отдела!), за при-

равняване на неговите преподаватели и служители по социални права с пре-

подавателите и служителите на Министерството на просвещението (7 юли 

1938 г.)35; разглежда се проект за закон за висшите специални училища, пред-

ложен от МНП, като повечето членове на АС се изказват против и се сформи-

ра комисия, която да изготви мотивирано изложение в духа на направените 

изказвания, което да се изпрати в Министерството (19 юли 1939 г.)36. 

В края на 1937 и началото на 1938 г. е изготвен поредният проект за за-

кон на ВТУ (вече с променено наименование: Висше училище за търговски и 

стопански науки в гр. Варна), съгласно който в структурата на училището се 

въвеждат два отдела: „Търговски“ и „Стопанско-политически и администра-

тивен“, а организационната му форма се приближава окончателно до тази на 

Софийския университет. Проектът е приет от АС на заседанието от 25 декем-

ври 1837 г., утвърден от Висшия учебен съвет на 29 януари и изпратен в Ми-

нистерството на народното просвещение на 12 февруари 1938 г.37 

 

                                                 
33  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 130б. 
34  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 3б, 4 – 7. 
35  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 154б – 156. 
36  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 176б. 
37  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 106. 
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През март – април документите са в Министерството на просвещение-

то и се разглеждат от юристите на ведомството. По мнението на главния 

инспектор-юрист д-р Христо Бояджиев, подписано на 14 април 1938 г., „(…) 

представеният проект е безпредметен, а материята, която [той] урежда след-

ва да бъде подробно уредена (…) в новия закон за народното просвещение, 

[където] да се предвиди специална глава в отдела за висшето образование 

както за висшето търговско училище във Варна, така и за висшето търговско 

училище в Свищов, които да придобият организационните форми на Дър-

жавния университет, щом като по права са изравнени с него“38. Същият 

юрист разглежда обстойно проектозакона, изпратен от Варна, и месец по-

късно в „докладна бележка“ до министъра на просвещението излага своето 

мнение, в което основното се състои в отхвърлянето на необходимостта от 

преименуване и преструктуриране на ВТУ. Аргументите на д-р Бояджиев 

никак не звучат убедително, но очевидно са взети предвид от Администра-

тивния съвет на МНП и надделяват при формирането на негативното спрямо 

предлаганите промени във варненското учебно заведение становище на Ми-

нистерството – в Юридическия факултет на Софийския държавен универси-

тет вече е извършена реформа, с която е създаден „Държавно-стопански 

отдел“; този отдел ще обучава по-широк профил стопански специалисти, а 

„…висшето училище във Варна трябва да запази досегашния си характер на 

чисто търговско висше училище“39. Твърдата и незачитаща основателните 

искания на варненските преподаватели позиция на Министерството на на-

родното просвещение (МНП), обслужваща единствено и само централиза-

цията на висшето образование в столицата, достига до своята кулминация. 

Тя обаче не успява да обезсърчи Търговската академия в преследването на 

каузата за академична автономия и за разширяване на научния профил на 

учебното заведение. 

Становището на МНП своевременно е било направено достояние на 

варненското академично ръководство и на първо време то сякаш е склонно 

да го приеме. В края на май 1938 г. във Варна е изготвен поредният „Зако-

нопроект за Висшето търговско училище в гр. Варна“, в който е запазено 

                                                 
38  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 92. 
39  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 86 – 88. 
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старото наименование на учебното заведение и не се споменава за въвежда-

не в него на отдели40. 

Но съобразяването с препоръките от София се оказва само временно 

явление. Следват аргументирани опровержения, изпратени от ВТУ в Ми-

нистерството41. На 7 юли 1938 г. АС отново се връща към старата си пози-

ция и взема следното решение: „Да се запазят двата отдела и правото за про-

веждане докторски изпити, тъй като същото право е дадено и на Висшето 

търговско училище – Свищов“42. 

В края на октомври същата година се появява поредният „Проект за 

наредба-закон за Висшето училище за стопански и търговски науки в гр. 

Варна“, в който се предвиждат два отдела: „Търговски“ и „Социално-

политически и административен“ (чл. 5) и единадесет катедри, съответно по 

политическа икономия, стопанска политика, финансова наука, статистика, 

счетоводство, учение за стопанските предприятия, финансова математика, 

публично право и частно право и две катедри по модерни езици43. 

Интересно защо, но в обсъждането на варненския проект е привлечен 

и Юридическият факултет на Софийския университет, който не може да 

бъде „безпристрастен съдник“, тъй като е в конфликт на интереси при реша-

ването на казуса. В отговор на запитване от Министерството, на 17 декември 

1938 г. „Съветът на Юридическия факултет изказва мнение, с оглед на про-

екта за наредба-закон за Висше търговско училище за стопански и търговски 

науки в гр. Варна, че тази материя може да се разреши с един общ закон за 

всички висши учебни заведения от тази категория“44. А това на практика не 

означава нищо друго освен протакане и отлагане на решението за постъпи-

лото от Варна искане за далечното бъдеще. 

В началото на август 1938 г. ректорът, проф. д-р Янаки Арнаудов, изп-

раща поредното си писмо до министъра на просвещението, в което той 

оборва с убедителни аргументи и примери корекциите на Административ-

ния съвет, направени в проектозакона на Варненската академия. „При изра-

                                                 
40  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 81 – 85. 
41  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 53  – 57. 
42  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 156. 
43  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 58 – 68. 
44  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 51. 
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ботването на проекта си Академическият съвет се е движил, от една страна, 

от желанието да се изравни училището по възможност във всяко отношение 

с Държавния университет, а от друга, да добие за него ония преимущества, 

които се създадоха за Висшето търговско училище в Свищов със Закон-

наредбата за учредяването му“, подчертава още в началото на писмото си 

ректорът и доказва защо е необходимо да се открият два отдела и да се пре-

именува училището, да се приравнят неговите преподаватели с тези от Дър-

жавния университет („те имат всички права и задължения на държавни слу-

жители“), да се произвеждат в него докторски изпити и да се дават докторс-

ки титли (ако се дава това право на Свищовското училище, то Варненското 

има много по-големи основания заради своя „добре подготвен персонал с 

достатъчен научен и педагогически опит и критерии за сериозна преценка на 

научни работи“)45. 

За съжаление, обстоятелствата принуждават академичното ръководст-

во на ВТУ да смекчи своята настойчивост и дори да отстъпи от исканията 

си. През същото онова „горещо лято“ на 1938 г. се извършва подготовка за 

приемане на нова учебна програма и преминаване към 4-годишен курс на 

обучение. Програмата е готова, депозирана е в МНП, но оттам одобрението 

£ се бави, тъй като то е свързано с приемането (или неприемането) на струк-

турната промяна в училището, а очевидно тази промяна е нежелана от Со-

фия. Наближава началото на учебната година, а за новата програма продъл-

жава да няма министерска заповед. За напрежението, пред което е поставено 

ВТУ и лично неговият ректор, за усилията, които проф. Арнаудов полага по 

онова време, свидетелства едно негово писмо от 1 октомври 1938 г. до коле-

га и близък познат (някой си Ценов), по всяка вероятност високопоставен 

служител в министерството, в чието писмо четем следното: „…Пратена е 

(новата учебна програма – б.м. И. Р.) още в началото на август месец в ми-

нистерството, а аз лично ходих там на 22 август и действах за веднагашното 

£ утвърждаване. Обещаха ми, обаче, и до днес няма никакво съобщение при 

нас за това. А скоро започват занятията и дотогава трябва непременно да 

имаме утвърждението. Изпратената в министерството програма е съставена 

без оглед на разделянето на училището на отдели – както бях говорил с теб 

                                                 
45  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 58 – 68. 
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преди заминаването ти. Моля те, настои пред Манева46 веднага да издаде 

заповед за утвърждаването и за да знаем какво да правим“47. 

И очевидно Ценов веднага откликва на молбата на проф. Арнаудов, 

тъй като министерската заповед за новата учебна програма излиза под №2 

962 с дата 7 октомври 1938 г.48 Програмата е узаконена (според заповедта тя 

влиза в сила със задна дата – от 1 октомври), но цената за това е вече напра-

веният компромис – ВТУ продължава да работи със старото си наименова-

ние и в старата си структура. 

Впоследствие се стига и до компромисен вариант, но като цяло отс-

тъпките от София са много по-малки отколкото тези, които се правят във 

Варна. Със заповед №53 999 от 19 май 1939 г. на Министерството на народ-

ното просвещение в структурата на ВТУ са въведени два отдела: „Частно-

стопански“ и „Обществено-стопански административен“, но само като спе-

циализация през последните семестри. Мотивът да се поиска тази промяна е 

стремежът от страна на училището и на неговия академичен състав „да вър-

ви в пълен такт с висшето стопанско образование в чужбина и да отговаря 

на нашите (българските – б.м. И. Р.) общи нужди“ (Sbornik v chest 1942: 45). 

 

Глава четвърта 

ВТУ и другите висши стопански училища. Трудните решения 

през втората половина на 30-те години на XX в. 

 

За да стане ясна настойчивостта на Варненското висше търговско учи-

лище за промяна на името и структурата (респективно, за разширяване про-

фила на предлаганото в него обучение), от една страна, и неотстъпчивостта 

на просветното министерство, от друга, трябва да се имат предвид някои 

важни промени, настъпили през втората половина на 30-те години на XX в. 

                                                 
46  Проф. Георги Манев – министър на народното просвещение (24.01.1938 – 14.11.1938 

г.) в правителството с министър-председател Георги Кьосеиванов. 
47  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 40. 
48  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 31; 33; 35; 36; 37 – 39. Заповедта, чернова на запо-

ведта и програмата с одобрителната резолюция на министър Г. Манев. 
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в развитието на българското висше стопанско образование. От 1936 г. се 

забелязва сериозна конкуренция в тази сфера, вследствие на откриването на 

Висшето търговско училище в Свищов през м. ноември същата година и на 

подетата наскоро след това инициатива за откриване на държавно-стопански 

отдел при Юридическия факултет на Софийския университет. Сериозният 

проблем за ВТУ – Варна, е, че за разлика от другите висши стопански учи-

лища по онова време (Свободния университет в София и ВТУ – Свищов), 

Варненската академия не разполага със собствен закон, по силата на който 

да функционира, а правно се регламентира „като заварено положение“ от 

Закона за народното просвещение от 1924 г. Това обстоятелство, което се 

дължи (както вече стана видно от изнесените дотук факти) не на липсата на 

инициативност от страна на варненските преподаватели, а на нежеланието 

на централните институции да решат проблема, поставя в неравностойно 

положение ВТУ – Варна, в превръщащата се във все по-ожесточена борба на 

пазара на висшето стопанско образование в страната. 

Как функционират другите висши стопански училища до средата на 

30-те години? Какви са законите, по силата на които те са открити?  

Законът за признаване като юридическо лице Свободния университет 

за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт) в 

София е съвсем кратък по съдържание. Той се състои от един единствен 

член, който гласи: „Признава се за юридическо лице Свободният универси-

тет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт) в 

София, частно висше учебно заведение, имаше обществен характер. Тоя 

институт се урежда според особен устав (утвърден от Министерството на 

народното просвещение), намира се под прекия надзор на същото министер-

ство и се управлява и представлява от академическия съвет, съгласно с уста-

ва и особните наредби по приложението му“. Законът е с дата 28 март 1924 

г., а е обнародван в „Държавен вестник“ на 15 май с.г.49 

Кое способства бързата и лесна правна регламентация на Свободния 

университет в София от страна на правителството на Демократическия сго-

                                                 
49  Закон за признаване като юридическо лице Свободния университет за политически и 

стопански науки (Балкански близкоизточен институт) в София. // ДВ, №34, 
15.05.1924, с. 1. 
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вор с министър-председател проф. Александър Цанков? Впрочем професо-

рът икономист е и министър на Народното просвещение в същото правител-

ство – т.е. той е ресорният министър, „под чийто пряк надзор“, както се по-

сочва в Закона, ще се намира университетът от този момент нататък. Едва ли 

е липсвала за целта лична мотивация от страна на проф. Цанков, който освен 

щатен преподавател в Държавния университет, преподава и в Свободния 

университет за политически и стопански науки и то от самото му начало 

през 1920 г. (Godishnik na Svobodniya universitet 1922: 4). Това до голяма 

степен обяснява безпроблемната поява на Закона, но има и друга важна при-

чина – голямата нужда в страната по онова време от висшисти в сферата на 

политическите и стопанските науки. Новото софийско учебно заведение 

задоволява тази нужда, като създава евтин и търсен образователен продукт. 

В столицата има достатъчно квалифицирани преподаватели, при това съв-

местяващи лекциите си в Свободния университет с друга основна местора-

бота или с добре платени изяви в политиката, какъвто е случаят с проф. 

Александър Цанков. Също в София е най-голям броят на онези служители и 

чиновници, които искат да направят добра кариера, като повишат образова-

телния си ценз. Именно с тази политика на Свободния университет да се 

обучават работещи студенти, което води до занижаване на качеството на 

обучението, не е съгласен Академическият съвет на Висшето търговско 

училище във Варна и това е много добре засвидетелствано в множеството 

„варненски“ законопроекти през 30-те години на XIX в., както и в разгърна-

лата се полемика относно висшето стопанско образование в страната през 

втората половина на същото десетилетие. 

Не такива са взаимоотношенията между Варненската търговска акаде-

мия и появилото се 15 години по-късно Висше търговско училище в Сви-

щов. Появата на второто става по силата на Наредба-закон, издадена на 29 

август 1936 г. и обнародвана в „Държавен вестник“ на 9 септември с.г. По-

важните постановки на тази Наредба-закон са следните: училището е юри-

дическа личност и се намира под надзора на Министерството на търговията, 

промишлеността и труда (чл. 2); издържа се от фонда „Д. А. Ценов“, създа-

ден съгласно закона от 1932 г. (чл. 3); има два отдела и 16 катедри (чл. 4 и 

5); управлява се от академически съвет, начело с ректор, като в АС влизат 
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всички редовни и извънредни професори и редовни доценти, а за издръжка-

та се грижи финансов съвет или еуфория, чиито решения влизат в сила след 

одобрението им от министъра на търговията, промишлеността и труда (чл. 

7); преподавателите и служителите се приравняват в права и задължения на 

държавните служители (чл. 9); преподавателите се подбират чрез конкурс по 

специалността, въз основа на научни трудове, а назначаването им става с 

указ и по доклад на специална комисия, назначена от министъра на търгови-

ята, промишлеността и труда (чл. 11); не могат да бъдат студенти лица, кои-

то вземат държавна, окръжна или общинска служба (чл. 21); приемат се са-

мо редовни студенти, като броят на приетите студенти е ограничен и се оп-

ределя всяка учебна година от АС (чл. 22); целият курс е 8 семестъра (чл. 

23); след още 2 семестъра, полагане на специален изпит и одобрена печатна 

научна работа се предвижда възможността за завършване на образованието 

с докторска титла (чл. 25); основната семестриална такса е 1000 лв., която се 

внася във фонд „Д. А. Ценов“, има и допълнителни такси, но не повече от 

200 лв. на семестър (чл. 28); на студентите се забранява да образуват какви-

то и да е дружества и корпорации, които нямат нищо общо със занятията на 

ВТУ (чл. 32); бюджетът на Висшето търговско училище се утвърждава от 

министъра на търговията, промишлеността и труда (чл. 35)50. 

Видно е голямото влияние, което е оказано върху съдържанието на 

Наредбата-закон за Висшето търговско училище в гр. Свищов „Д. А. Ценов“ 

както от страна на раздела „Висши стопански училища“ в Закона за измене-

ние и допълнение на членове от Закон за народното просвещение от 1924 г., 

така и от всички онези проектозакони за Варненската търговска академия, 

изготвени през годините от нейния Академически съвет, за които тук по-

горе стана въпрос. Особено впечатление прави сходството в постановките за 

статута на преподавателите, които се приравняват към статута на държавни-

те служители, за статута на студентите, на които не се разрешава да работят, 

докато следват, за хода на хабилитациите и назначаването на преподавате-

лите, за забраната на политическа и друга дейност, която не съответства на 

профила на учебното заведение. 

                                                 
50  Наредба-закон за Висшето търговско училище в гр. Свищов „Д. А. Ценов“. // ДВ 

№200, 5.09.1936, с. 3534 – 3536. 
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С какво можем да обясним тези прилики между Варненското и Сви-

щовското търговско училище. На първо и основно място това е моделът, по 

който се развиват двете учебни заведения. Няма никакво съмнение, моделът 

е германският, макар че в хода на подготовката варненското ВТУ внимател-

но се проучват и другите европейски образователни системи, особено френ-

ската. Големият инициатор и пръв ректор на Варненското училище Цани 

Калянджиев убеждава ръководството на Варненската търговско-индустриал-

на камара в предимствата на германското висше стопанско образование: то е 

в състояние не само да подготвя кадри за търговията и индустрията, но и да 

надгражда вече получено в други области знание; в него се постига съгласу-

ване на преподаването с възможности за придобиване на стопанска култура 

и етика, както и адаптиране на социално-политическите дисциплини към 

потребностите и интересите на различните слоеве на обществото (XXI и 

XXII redovna sesiya 1914: 233; 236; 238; 239 – 240; 241; 280 – 285; 293 – 295; 

306 – 314; 321; Кожацхеж 2009: 9 – 12). 

Германският модел дава допълнителни основания на варненския про-

ект със своята децентрализация, а и с възможността да бъде реализиран с 

по-скромни финанси. След втората си задгранична командировка, тази през 

1921 г., Калянджиев обръща специално внимание на две от германските 

висши търговски училища – в Мюнхен и Нюрнберг, които са създадени и 

съществуват със сравнително скромни финансови средства, но това не пречи 

на тяхното високо научно и образователно ниво (Sbornik v chest 1942: 42). 

За сравнение, Свободният университет в София е създаден по образеца 

на парижкия Свободен университет за политически науки (Ecole libre des 

sciences politiques) и на Близкоизточния институт в Киев (Veleva, Penchev, 

Dimitrov 2010: 30), а немският модел на висше стопанско образование се 

възприема повторно у нас от откритото през 1936 г. Висше търговско учи-

лище в Свищов. 

В завещанието на Свищовското училище е отбелязано, че то трябва да 

се изгради „по подобие на германските висши търговски училища и специ-

ално на недавна основаното Висше търговско училище в Берлин – Ханделс-

хохшуле“ (Godishnik na VTU – Svishtov 1938: 54). И макар сред първите 

преподаватели в Свищов директният интерес към германската образовател-
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на система да е безспорен51, не може да не се отбележи посредническата 

мисия в това отношение на варненското Висше търговско училище. Доста-

тъчно е да се разгърнат годишниците на двете учебни заведения, за да се 

види как свищовските изцяло заимстват и възпроизвеждат оформлението и 

структурата на варненските издания. 

Трябва да се подчертаят много добрите отношения, които съществуват 

още от самото начало между двете училища. Под акта на откриването на 

ВТУ– Свищов с дата 8 ноември 1936 г., редом с подписите на цар Борис III, 

ректора проф. Д. Бъров, проф. Г. Данаилов – изпълнител на завещанието на 

Д. Ценов, министъра на търговията, промишлеността и труда и на свищовс-

кия кмет стои подписът на проф. Я. Арнаудов, ректор на ВТУ – Варна – 

единствения официален представител на друго висше учебно заведение на 

церемонията в Свищов по откриването (Godishnik na VTU – Svishtov 1938: 

11). Сред първите четирима, назначени в Свищовското училище, преподава-

тели – двама по онова време са преподаватели във Варненското училище. 

Това са проф. Наум Долински, назначен за преподавател по политическа 

икономия, и д-р Георги Свраков – по икономическа политика (Godishnik na 

VTU – Svishtov 1938: 49), но и двамата не се преместват в Свищов. По повод 

освещаването на новата сграда на ВТУ – Свищов и в отговор на получената 

покана на 4 ноември 1939 г. Академическият съвет на ВТУ – Варна, решава 

да командирова делегация в състав: проф. Арнаудов, проф. Гериловски, 

проф. Долински и проф. Свраков52. В края на 30-те години на XX в. се пла-

нират съвместни между двете училища учебни екскурзии в чужбина. В за-

коновите актове от същото време много често двете учебни заведение ще се 

споменават редом едно до друго. 

През април 1937 г. излизат поредица от укази за утвърждаване на на-

редбите-закон за разделянето на Юридическия факултет на Софийския уни-

верситет и за закриването на частните висши стопански училища в страната, 

в последния от които ВТУ във Варна „се приравнява окончателно с факул-

тет в Държавния университет“. Въпреки това следва смут и безпокойство 

                                                 
51  Във втория том на Годишника на Свищовското училище се появява интересна студия 

на тази тема (Gavrijski 1939). 
52  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 179б. 
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сред варненските студенти, туширани от ръководните органи – Академичес-

кия съвет, Върховния съвет и бюрото на Камарата. „Тактът и сдържаността 

на водителите на студентите, както и благоразумието на студентството“ съ-

що спомагат за преодоляване на напрежението, е отбелязано в годишния 

отчет на ВТУ за академичната 1937 – 1938 г. (Otchet 1939: 3 – 4). 

В началото на 1938 г. в София отива делегация на Върховния и на 

Академическия съвет, която се среща с министъра на народното просвеще-

ние, за да обсъди важните за ВТУ въпроси – „разделянето на Юридическия 

факултет и проекта за наредбата-закон за Висшето училище за стопански и 

търговски науки – Варна“. В тази връзка на 15 март същата година АС ре-

шава да изготви специално изложение, което официално да се изпрати на 

министъра53. Има смутове и недоволство и сред студентството, което също 

изпраща своя делегация в София54. 

Междувременно ситуацията търпи развитие, тъй като на 1 април 1938 г. е 

обнародван Наредба-закон за частните висши училища55. С него се въвеждат 

някои нови, съществени изменения в статута и дейността на частните висши 

училища в страната: те не се назовават университети (чл. 1); „не може да се 

откриват частни висши училища по специалности, които съществуват във фа-

култетите на Софийския университет, Варненската търговска академия (кур-

сив мой – б.а. И. Р.) и Висшето търговско училище в Свищов“ (чл. 1); дипломи-

те от частните висши училища не дават права на завършилите висши учебни 

заведения и притежателите им не могат да заемат държавни и общински длъж-

ности (чл. 1); „не могат да бъдат студенти в частните висши училища лица, 

които заемат държавна, държавно-автономна или общинска служба“ (чл. 2); 

прекараните в частните висши училища семестри не се признават в Софийския 

университет, Варненската търговска академия и Висшето търговско училище в 

Свищов (чл. 4) и т.н. По силата на тази наредба-закон най-потърпевш се оказва 

Свободният университет в София, който се закрива от началото на учебната 

1938 – 1939 г., а на неговите възпитаници се дава правото „…да продължат 

образованието си във Варненската търговска академия или във Висшето тър-

                                                 
53  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 148. 
54  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 149. 
55  Наредба-закон за частните висши училища. // ДВ, №80, 01.04.1938, с. 1524. 



39 

говско училище в Свищов, гдето семестрите и положените изпити им се зачи-

тат“ (чл. 5). И още нещо прави силно впечатление във въпросния законов акт: 

ВТУ – Варна (тук официално назовано: Търговска академия) не се третира от 

законодателя като частно висше училище, а тъкмо напротив – то се приравнява 

като възможности и статут със Софийския държавен университет и с новоотк-

ритото в резултат на голямо частно дарение ВТУ – Свищов, за което, както 

стана ясно, вече има обнародвана специална наредба-закон. 

През лятото на 1939 г. в Министерството на народното просвещение в 
София заседават комитети относно висшето стопанско образование в стра-
ната. Правят се опити да се възстанови закритият по силата на наредбата-
закон за частните висши училища от 1 април 1938 г. Свободен университет в 
София. От ВТУ – Варна, настояват техни представители да бъдат включени 
в тези комитети56. Още на 25 февруари същата година Варненската търговс-
ко-индустриална камара изпраща подробно изложение до министър-предсе-
дателя и министъра на външните работи и изповеданията, с копие до всички 
министри от кабинета, в което се настоява срещу възстановяването на Сво-
бодния университет с аргумента, че не е редно да се допускат като редовни 
студенти „чиновници, заемащи държавна или друга обществена служба“57. 

В крайна сметка обаче правителството, в лицето на министър-предсе-
дателя и на министъра на просвещението, внася за обсъждане в Народното 
събрание решение за възстановяване на Свободния университет под форма-
та на Държавно висше училище за финансови и административни науки в 
София. По повод на това решение, на 22 март 1940 г. АС на ВТУ предприе-
ма следните мерки: настоява пред Камарата да се организира и изпрати в 
София делегация от името на Общоградския комитет за стопанско и култур-
но повдигане на Варна, „която да проучи въпроса и да настоява да се запази 
днешното положение на висшето стопанско образование у нас“; „да се изп-
рати едно изложение от името на Академическия съвет до г-н Министъра на 
Народното просвещение, в което да се иска, в случай че се открие новото 
държавно висше стопанско училище в столицата да бъде поето от държавата 
Висшето търговско училище – Варна“58. 
                                                 
56  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 171б – 172. 
57  ЦДА, Ф. 177К, оп. 2, а.е. 1075, л. 47 – 50. 
58  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 191. 
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В следващия един месец са предприети нужните мерки, търси се и съ-

действието на вече пенсионирания проф. Ц. Калянджиев, тъй като: „Академи-

ческият съвет намира, че съществуването на училището е изложено на гибел, 

затова трябва да се действа с всички сили за одържавяване на училището, за 

да бъде стабилизирано окончателно“ (22 април 1940 г.)59, а проф. Калянджиев 

има много опит и познания в областта на висшето стопанско образование. 

След тази остра реакция от страна на ВТУ и на неговите преподавате-

ли, в крайна сметка от МНП в София пристига проектозакон за Варненското 

училище, в който АС прави някои незначителни промени (вместо „една ка-

тедра по модерни езици“ да има „две катедри по модерни езици“), и на 21 

май 1940 г. го приема по същество, тъй като „…единствената форма, която 

осигурява запазването и повдигането на моралния престиж на училището, 

материалните интереси на Варна, е одържавяването на В. Т. У-ще – Варна 

във формата, предлагана от пратения от Министерството на народното 

просвещение законопроект – това становище на Академическия съвет е ка-

тегорично и биде взето с пълно единодушие“, се подчертава в протокола от 

заседанието на АС60. 

Напрежението обаче не само че се запазва, но дори ескалира. На 21 май 

1940 г. в речта си, държана по повод разискванията по законопроекта за Дър-

жавно висше училище за финансови и административни науки в София, ми-

нистър-председателят и министър на народното просвещение Богдан Филов, 

вносител на законопроекта, си позволява реплика, подлагаща на съмнение 

законността на ВТУ – Варна61. В тази връзка още на 23 май същата година 

Академическият съвет решава да командирова в София своя ректор, който в 

лична среща с министър-председателя да разясни всички подробности около 

възникването и съществуването на училището62. Срещата се провежда на 12 

юни и веднага след това ректорът дава отчет пред Академическия съвет за 

резултатите от нея. От София са склонни да се приеме закон за Варненското 

                                                 
59  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 193. 
60  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 195. 
61  XXV Обикновено народно събрание. Първа редовна сесия. Стенографски дневник на 

49-то заседание. Вторник, 21 май 1940 г., с. 1367 – 1385 (http://www.parliament. 
bg/pub/StenD/2013091712502221051940_49.pdf/, Accessed 15 June 2020). 

62  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 195б. 
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училище и то в много кратки срокове, на извънредно заседание на Народното 

събрание през лятото на същата година, но Богдан Филов „не е бил наклонен 

да ангажира министерството (на просвещението – б.м. И. Р.) с една субсидия 

за училището“. Очевидно това е един от основните проблеми, тъй като зако-

нът за одържавяването на ВТУ трябва да се предшества от решение, взето във 

Варна от органите на Камарата и на самото училище63. 

 

Глава пета 

В преследване на законовата регламентация 

и структурните промени – ВТУ през военните години 

(първата половина на 40-те години на XX в.) 

 

Нов момент в развитието на ситуацията около законовия статут на 

Висшето търговско училище във Варна са решенията на Академическия 

съвет, проведен на 9 октомври 1940 г., на който присъстват и представители 

на ВТИК. Обсъдени са общите принципи, „върху които трябва да легне за-

конопроектът за училището“: с оглед запазването на академичната автоно-

мия, като управителни органи на училището остават ректорът, Академичес-

кият съвет и Върховният съвет, както е предвидено по З. Н. Просвета, без да 

се намесва и бюрото на Камарата; училището трябва да стане юридическа 

личност; най-подробно се разглежда въпросът за броя на катедрите, които 

както и по-рано се определят в следния вид и състав: Катедра по политичес-

ка икономия, Катедра по финансова наука, Катедра по стопанска политика, 

Катедра по учение за стопанските предприятия, две катедри по счетоводство 

и търговско-техническите науки, Катедра по частно право, Катедра по пуб-

лично право. Изучаването на езиците се обединява в един институт, начело с 

директор и пом.-директор и за „бъдещ директор“ на този институт се опре-

деля проф. Арнаудов, който макар и да няма катедра, „с нищо няма да бъде 

поне материално ощетен“64 – гласи взетото на това заседание решение. 

 
                                                 
63  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 196. 
64  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 203б. 
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За съжаление, въпросът за законовото регламентиране на варненското 

Висше търговско училище и за неговото преименуване и преструктуриране 

остава в „задънена улица“ и в началото на 40-те години, като варненските 

преподаватели не се отказват да съставят и обсъждат законопроекти, които 

обаче така и не преминават през одобрението на правителството и гласува-

нето им в Народното събрание. Има и оправдание за това – през пролетта на 

1941 г. България влиза във Втората световна война и от този момент насетне 

централната власт все по-рядко ще се вълнува от проблемите в образовател-

ната област. 

На заседание на Академическия съвет, проведено на 14 януари 1941 г. 

(Протокол №481), се приема поредният текст на Законопроекта за Висшето 

училище за стопански и технически науки в гр. Варна. В него не са посочени 

споменатите по-горе катедри, а предвидените в училището отдели са два: 

„Частностопански“ и „Общественостопански-административен“. В текста е 

включена цялата учебна програма на четиригодишния курс. На същото засе-

дание на Академическия съвет се определя и новата дата за годишен празник 

на ВТУ – „27 февруари – св. Кирил Славянобългарски учител“ (до този мо-

мент училищният празник се отбелязва на 6 декември – Никулден)65. По всяка 

вероятност новият празник не е случайно избран – св. Кирил Славянобългар-

ски е велика историческа личност от Ранното средновековие, духовен пред-

шественик на св. Климент Охридски, патрона на Софийския държавен уни-

верситет, а това е още една прилика, „преследвана“ от Варненската академия 

в стремежа £ за съпоставяне с първия български университет. 

Идва ред на поредния законопроект за училището, приет от Академи-

ческия съвет на заседание, проведено на 20 февруари 1942 г. (Протокол 

№502) (Otchet 1943: 3 – 4). И отново процедурата стига до добре познатия 

край – проектът е изпратен в Министерството на народното просвещение, за 

да чака реда си да бъде внесен в Народното събрание за обсъждане и прие-

мане, но всичко свършва дотук. 

В крайна сметка реформата е факт, но това става чак през есента на 

1944 г. Решението за преименуване на ВТУ във Висше училище за стопанс-

ки и социални науки (ВУССН) влиза в сила с одобряването на новия Общ 

                                                 
65  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 208 – 209. 
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правилник на училището на 14 ноември 1944 г., а отпразнуването на новия 

патронен празник на 27 февруари, деня на св. Кирил Славянобългарски, 

вместо на 6 декември, деня на св. Никола, започва от 1942 г. „Във връзка с 

преименуването на училището на името на Св. Кирил и провъзгласяването 

на последния за патрон на същото трябва да отбележим, че Академическият 

съвет не намери друг по-подходящ начин да изрази превъплощението на 

идеята за стремеж към наука и знание“ – се отбелязва в годишния отчет на 

академичното ръководство (Otchet 1944: 8). По-нататък в същия отчет е из-

тъкнат още един убедителен аргумент за най-сетне постигната реформа: 

„…неговата уредба (на ВУССН – б.м. И. Р.) и по-нататъшно развитие се 

поставиха на здрави основи, възприемайки и за нашето училище уредбата на 

Държавния университет „Св. Климент Охридски“ в София. По този начин, 

нашият стремеж в миналото да разрешаваме отделните случаи с оглед на 

практиката в Софийския университет, получи тъй да се каже едно законода-

телно уреждане и утвърждаване“ (Otchet 1944: 9). 

На 16 септември 1944 г. преждевременно е проведен избор за ректор, 

тъй като дотогавашният ректор проф. Ст. Чолаков от 9 септември с.г. е заел 

поста на министър на народното просвещение в правителството на Отечест-

вения фронт, с министър-председател Кимон Георгиев. Одържавяването и 

промяната на името и структурата на ВТУ стават възможни едва след като 

проф. Станчо Чолаков става министър, очевидно не без неговата помощ. 

Самият той, активен участник в дългогодишните усилия на варненските 

преподаватели в тази насока, макар и отдаден на новите ангажименти66, не 

забравя дълга си към своята „алма матер“ и съдейства за реформата. Пос-

ледният протокол на Академическия съвет, в който е посочено старото наи-

менование – Висше търговско училище, е с дата 18 ноември 1944 г.67, а пър-

вият с новото име – Висше училище за стопански и социални науки „Св. 

                                                 
66  Проф. Станчо Чолаков е министър на народното просвещение от 9 септември 1944 г. 

до 29 септември 1945 г., а от 1 октомври 1945 г. до 31 март 1946 г. е министър на фи-
нансите. Най-важните реформи на ВТУ, неговото преименуване и преструктуриране 
и откриването на Варненския държавен университет се осъществяват именно в пери-
ода на мандата на професора като министър на просвещението. По-подробно за проф. 
Ст. Чолаков в: (Profesorite 2015: 53 – 59). 

67  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6-Т.II, л. 171б – 172б. 
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Кирил Славянобългарски“, е с дата 25 ноември 1944 г.68 На 22 септември 

1945 г. за първи път в протоколната книга на Академическия съвет се спо-

менава: „Държавен университет гр. Варна“69, а впоследствие и „Държавен 

университет „Св. Кирил Славенобългарски“ в гр. Варна“ (10 октомври 1945 

г.)70. 

На 4 август 1945 г. е обнародван Наредба-закон за Държавен универ-

ситет „Св. Кирил Славянобългарски“ в гр. Варна71. Първоначално универси-

тетът има два факултета – „Стопански“ и „Технически“, и отваря врати в 

новата си структура на 1 септември 1945 г. (Otchet 1945: 20). 

Голямо постижение на Висшето търговско училище – Варна, на него-

вите преподаватели и ректори е изграждането на академичната структура на 

училището. Както вече стана ясно, това е процес, който отнема години и 

който „се отвоюва“ от варненските преподаватели, защото вместо подкрепа 

в тези свои усилия, те срещат сериозна съпротива от страна на централните 

институции в София. В основата на академичната структура на ВТУ стоят 

катедрите, като трябва задължително да се подчертае, че съобразно специ-

фиките на епохата, на тенденциите у нас и в Европа по онова време, първо-

начално под „катедра“ се разбира конкретна „дисциплина“, преподавана и 

развивана от малък екип, начело с хабилитиран преподавател, в повечето 

случаи редовен професор, подпомаган от свои асистенти. Такава е евро-

пейската университетска традиция, която води своето начало от Среднове-

ковието, докато впоследствие наложеният „американски“ модел, в резултат 

на реформирането на континенталната система през 60-те и 70-те години на 

XX в., превръща катедрите в департаменти, в които образователните и науч-

ните задачи се поделят между няколко професори и техните асистенти, пок-

риват се повече от една учебна дисциплина, структурата се ръководи на 

мандатен принцип не от титуляр, както е при „традиционните“ катедри, а от 

ръководител (Clark 1983: 32 – 38; 112 – 113). Във времето на ВТУ все още 

доминира старата европейска университетска норма, от която, както стана 

                                                 
68  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6-Т.II, л. 172б – 173. 
69  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6-Т.II, л. 196б. 
70  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6-Т.II, л. 199. 
71  Наредба-закон за Държавен университет „Св. Кирил Славянобългарски“ в гр. Варна, 

4 август 1945 г. // ДВ, №191, 18.08.1945, с. 1 – 2. 
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видно, са повлияни създателите и първите преподаватели в училището. Но 

свободното използване на понятието „катедра“, особено в мемоарите на 

първооснователите на учебното заведение, е довело до някои неточни дати-

ровки. Историческите извори обаче дават възможност за корекции и за вяр-

на възстановка на историческата картина. 

И така, първото решение за откриване на катедри във ВТУ, във вида 

им на базисни научни и преподавателски звена на училището, е взето на 

споменатото тук по-горе заседание на Академическия съвет, проведено на 

30 декември 1936 г.72 Впоследствие броят и видът на катедрените структури 

търпят известни промени във връзка с появата на множеството проекто-

закони, изготвени от Академическия съвет в края на 30-те и началото на 40-

те години на XX в. В общи линии този процес получава завършен вид към 

1940 – 1941 г. (Otchet 1944: 9 – 12). Ежегодните отчети, изготвяни с педан-

тична точност от ректорите и поместени в 18-те тома на „Годишника на 

ВТУ“, позволяват да се проследи развитието на 11-те базисни структурни 

звена (катедри и институти) на училището, както и на техните състави 

(Roussev 2020: 78 – 81). 

Остава открит въпросът какво представляват отделите и има ли такива 

открити във варненската Търговска академия? Отделите са също структурни 

звена, по-големи от катедрите, подобни на факултетите, съществуващи в 

българското висше образование от самото му начало, а също и през между-

военния период. Още в първия български Закон за откриване на висше учи-

лище в София, обнародван в началото на 1889 г., не се споменава за факул-

тети и катедри, а за „отдели“, които „Министерството на просвещението ще 

открива постепенно съобразно с нуждите и средствата“73. Вече стана въпрос 

за открития в края на 30-те години на XX в. „Държавно-стопански отдел“ 

при Юридическия факултет на Софийския университет. През 20-те години 

структурата на Свободния университет за политически и стопански науки 

(Балкански близкоизточен институт) в София включва три отдела: диплома-

тическо-консулски, административно-финансов и търговско-стопански 

                                                 
72  ДА – Варна, Ф. 122К, оп. 1, а.е. 6, л. 127 – 128: Протокол №405 от 30 декември 1936 

г. 
73  Закон за откриване на висше училище в София, чл. 2. // ДВ, №2, 5.01.1889. 
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(Godishnik na Svobodniya universitet 1930). В стремежа си към разширяване 

на образователния профил, от 1936 г. до края на изследвания период, Вар-

ненската академия също се опитва да въведе тази структурна единица. Пър-

воначалният проект за реформи предвижда да се открият три отдела в учи-

лището, а в следващите проекти техният брой е редуциран на два. Предвиж-

даните отдели в различните проекти са: „Търговски“, „Държавно-админист-

ративен“, „Социално-политически и кооперативен“, „Стопанско-полити-

чески и административен“, „Частностопански“, „Обществено-стопански 

административен“. Най-вероятно обаче тези структури така и не се разкри-

ват във ВТУ или ако се разкриват, то те не успяват да изпълнят онези функ-

ции, които им се възлагат за разширяване на образователния профил на учи-

лището. В резултат на тяхното въвеждане се постигат специализации в пос-

ледните семестри на следването, а не отделни самостоятелни специалности, 

какъвто е изначалният замисъл. И причината не е в липсата на преподава-

телски и научен потенциал на учебното заведение, а в системно отказваното 

от Министерството на народното просвещение разрешение за провеждането 

на реформата. 

 

Глава шеста 

Отвоюваната автономия – факторите на успеха 

 

Има няколко основни фактора, които подпомагат Висшето търговско 

училище – Варна, в пътя му към постигане, макар и много трудно, на своята 

академична автономия: високите научни и морални качества на преподава-

телите в учебното заведение; Софийският държавен университет като успе-

шен модел на академизъм, който те се стремят да следват и възпроизведат; 

добре изявеният в българското общество през междувоенния период стре-

меж към висше образование. 

За времето на съществуването на училището в него осъществяват пре-

подавателска и научна дейност цели две поколения преподаватели: първото, 

съставено от утвърдени в науката имена, като Цани Калянджиев (първия 

хабилитиран преподавател у нас по стокознание), като препоръчаните от 
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известния икономист проф. Пьотр Б. Струве руски емигранти Феодор Бел-

мер, Наум Долински и Оскар Андерсон, като защитилия докторат в Герма-

ния Янаки Арнаудов и други и второто поколение, съставено главно от въз-

питаници на училището: Вълчан Гериловски, Бойчо Бойчев, Станчо Чола-

ков; към второто поколение принадлежи и Георги Свраков, защитил в Бер-

лин докторат под ръководството на видния представител на новата Немска 

историческа школа в икономическата теория проф. Вернер Зомбарт. Изда-

ваната от училището сериозна научна периодика и голямата продуктивност 

на варненските преподаватели (открояват се Андерсон, Долински, Свраков, 

Чолаков), както и техните проекти за разкриване на научноизследователски 

институти, дават пълното основание да се пише за варненското ВТУ като за 

„един от първите центрове на българската икономическа наука“ 
(Nathan et al. 1973: 49 – 50). 

Особено големи са заслугите на първите преподаватели, а и на всички 

онези, които идват отвън, от Изток и от Запад, за да „донесат“ в голяма доза 

онова, което можем да наречем най-чист академизъм и да го отстояват на 

местна почва. Това са хората, които създават творческата атмосфера на пре-

подаване и на правене на наука в учебното заведение и които градят само-

чувствието на варненската „алма матер“ в отвоюване на позиции както 

спрямо Варненската търговско-индустриална камара, така и спрямо държав-

ните институции в столицата. Спомените на проф. Янаки Арнаудов, един от 

тези първосъздатели, отново най-добре ни обясняват как и защо се случват 

нещата: „…на преподавателите се предоставяше пълна свобода в подбора на 

материала, подреждането и преподаването му… По тоя начин преподавате-

лят получаваше пълна свобода да подреди работата си съгласно аудитория-

та, разбиранията и предпочитанията и вкуса си. Тая свобода при добросъ-

вестен и съзнаващ отговорността си преподавател дава голям потик за все-

възможни почини и създава възможности за постигане на отлични резулта-

ти. …Макар че тогава (в началото, през 20-те години на XX в. – б.м. И. Р.) 

не можеше да се говори още за никаква академическа традиция в училище-

то, всички преподаватели имаха висока представа и ясно съзнание за акаде-

мическия характер на института и още тогава заеха една линия на поведе-

ние, отговаряща на тоя характер. Това тяхно ясно оформено академическо 
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съзнание им даде потик още тогава да действат за издигането на училището 

не само като разсадник на висша стопанска просвета, но и като огнище за 

творчество на родна наука, изградена на истински академични начала“ 

(Arnaudov 1942: 74 – 75). 

За голямо съжаление обаче, ВТУ не остава незасегнат от политически-

те репресии на бурната епоха, в която съществува: още в средата на 20-те 

години по политически мотиви Камарата уволнява доц. д-р Георги Петков; 

на 17 май 1944 г. заради левите си убеждения е въдворен ректорът проф. Ст. 

Чолаков, а най-голямата „чистка“ е извършена наскоро след 9.IX.1944 г., 

когато е освободена основната част от преподавателския елит на училището: 

проф. Н. Долински – титуляр на Катедрата по политическа икономия в учи-

лището и един от най-продуктивните български учени икономисти през 

междувоенния период (Penchev 2018), проф. Я. Арнаудов – бивш ректор на 

ВТУ и директор на Института за изучаване на чужди езици към него, проф. 

В. Гериловски – титуляр на Катедрата по частностопански и търговско-

технически науки, доц. д-р Константин Стоянов – преподавател по стопанс-

ка история, история на икономическите доктрини и кооперативно дело и др. 

За сравнение, не така стоят нещата в свищовското Висше търговско учили-

ще, където дори след 9.IX.1944 г. липсват политически репресии. През 1950 

г., по решение на Комитета за наука и култура, дотогавашният пръв ректор 

на свищовското ВТУ проф. Бъров е сменен от поста си, но остава да работи 

като редовен професор при Катедрата по правни науки (Radkov 2012: 459). 

Това е единствената „жертва“, която дава това учебно заведение. 

През втората половина на 40-те години на XX в. някои от преподава-

телите на ВТУ се местят в София, други също ги сполетява тежка съдба по 

политически и идеологически причини, като проф. Иван-Асен В. Ранков, 

който се озовава в концлагера в Белене (Skochev 2017: 170; Roussev 2020: 

180). До края на десетилетието в Държавния университет „Св. Кирил Славя-

нобългарски“, правоприемник на ВТУ, почти не остават преподаватели от 

училището. Налагането на отрасловите катедри от края на 40-те години на 

XX в. насетне, които през годините (пък и до днес) ще си произвеждат собс-

твени преподавателски кадри, с минимум качествени постъпления „отвън“, 

окончателно ще ликвидира възможността за връщането към онзи дух на 
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академични свободи, който е безспорното постижение на Висшето търговс-

ко училище. 

Особено голяма е заслугата на ректорите на Висшето търговско учили-

ще – Варна, в отвоюването на академичната автономия на учебното заведе-

ние. Открояват се двама от ректорите с най-последователна политика и най-

сериозни постижения в тази област – проф. Цани Калянджиев и проф. Станчо 

Чолаков74. Всъщност това са първият и последният ректор на училището, 

единият започнал похода към автономията в едни изключително сложни вза-

имоотношения с Варненската търговско-индустриална камара и с държавната 

администрация, а другият – спомогнал за нейното постигане в трудните воен-

ни години на първата половина на XX в. Заслугите на двамата са безспорни, 

но тяхното сравняване като академични лидери дава една, макар и малка, идея 

предимство на проф. Калянджиев. Не защото той е големият инициатор и 

пръв ректор на училището в продължение на повече от десетилетие, а защото 

успява да постави Търговската академия над всякакви лични и обществени 

пристрастия. Показателни в подкрепа на това твърдение са следните факти. 

През 1924 г. проф. Калянджиев оглавява Академическия съвет в защита на 

доц. д-р Георги Петков, уволнен от ВТИК заради своето членство в Социал-

демократическата партия, а десетина години по-късно, през февруари – март 

1933 г., той отново, защитавайки интересите на училището, се конфронтира с 

ляво настроени студенти, които нарушават учебния процес и тази негова ре-

акция „развързва“ ръцете на Камарата, която го отстранява от ръководството 

и го пенсионира през следващата 1933 г. За разлика от проф. Калянджиев, 

проф. Чолаков няма да успее да загърби левите си политически убеждения и 

още в началото на своето ректорско управление ще се опита да всее разцепле-

ние сред студентството като тенденциозно защитава интересите на малочис-

леното ляво настроено студентско дружество „Стопанска мисъл“ в конфликта 

му с „Христо Ботев“ – другото студентско дружество в Академията, много по-

многобройно като членска маса и създадено още в първите години на учебно-

то заведение (Roussev 2020: 177 –178; 206 – 208). 

                                                 
74  Съвсем основателно и заслужено днес на името на точно тези двама професори са 

учредени и се присъждат двете престижни академични награди на Икономически 
университет – Варна. 
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Няма нищо случайно в това, че ВТУ приема като модел на академизъм 

Държавния университет в София. Това е най-старото българско висше учеб-

но заведение, постигнало своята академична свобода не изначално и по пра-

во, а в дълги, десетилетни конфликти с държавни институции, болезнени 

политически амбиции и дори личностни капризи. Законът за висшето учи-

лище в София, с който се поставя неговото началото, приет от Народното 

събрание на 8 декември 1888 г., изцяло го поставя под контрола на Минис-

терството на просвещението: училището се управлява от ректор, който се 

избира по тайно гласуване от преподавателите за една учебна година и се 

утвърждава от Министерството на просвещението (чл. 5); учителският пер-

сонал, редовни и и извънредни преподаватели се назначават направо от Ми-

нистерството на просвещението (чл. 7); Министерството на просвещението 

изработва подробен правилник за приложението на закона (чл. 19)75. Нов 

важен момент в правното регламентиране на Софийския университет са 

двата закона от 1904 г.: Закон за Ефорията на Университета „Братия Евло-

гий и Христо Георгиеви от Карлово“ и Закон за Университета76, които за-

пазват върховния надзор над учебното заведение на Министерството на на-

родното просвещение и финансовото управление от страна на структура, 

наречена „еуфория“, но и дават по-осезаеми академични свободи на Акаде-

мическия съвет, начело с ректора, на преподавателите, регламентира се уни-

верситетската структура, включваща факултети и катедри. Основна е заслу-

гата за двата законови акта на проф. Иван Шишманов – един от най-

големите интелектуалци в нашата нова история, по онова време министър на 

народното просвещение, но ще трябва да минат няколко десетилетия, в кои-

то Софийският университет сам да отвоюва академичната си автономия. 

Достатъчно е да се спомене за голямата университетска криза, когато при 

откриването на новата сграда на Народния театър на 3 януари 1907 г. група 

студенти освиркват княз Фердинанд и още на следващия ден монархът под-

писва указ за затварянето на университета и за уволняването на неговите 

професори, или т.нар. „Втора университетска криза“ през 1921 – 1923 г., 

въвела в остър конфликт правителството на БЗНС и лично просветния ми-

                                                 
75  Закон за откриване на висше училище в София. // ДВ, №2, 5.01.1889, с. 6 – 7. 
76  ДВ, №19, 26.01.1904 г., с. 2 – 3; 3 – 7. 



51 

нистър Стоян Омарчевски с ректора на университета проф. Любомир Миле-

тич и университетските преподаватели (Istoriya na Sofijskiya universitet 1988: 

58 – 64; 104 – 112). Очевидно всички тези трудни периоди по пътя към отс-

тояването на академичната свобода от страна на най-старото българско 

висше учебно заведение, както и безспорните му постижения в това отно-

шение, са добре познати на варненските професори и доценти и те черпят от 

тях ценни поуки в преследването на своята университетска кауза. 

Десетилетията между двете световни войни е период, в който българс-

кото общество ясно изявява стремежите си към развитие на собствено висше 

образование и то в един по-широк университетски профил. Показателен за 

тази тенденция е темпът, с който още през 20-те години на XX в. се разраст-

ва Софийският университет както като структура (появата на нови факулте-

ти и катедри), така и като брой студенти. Само за пет академични години (от 

1923 – 1924 до 1928 – 1929 г.) неговите студенти нарастват двойно: от 2012 

до 4162 (Istoriya na Sofijskiya universitet 1988: 116). Интерес към висше обра-

зование има дори във военната сфера, при все че по силата на Ньойския до-

говор (27 ноември 1919 г.) България е със силно ограничени въоръжени си-

ли, респективно с много малко възможности за офицерска кариера 

(Kojuharov 2011; Kojuharov 2015). Няма съмнение, създателите на Висшето 

търговско училище – Варна, са силно повлияни от тези обществени процеси, 

те дори са техни носители, тъй като постигат продукт с широк академичен 

(университетски) профил на преподаването и на науката. Доказват го учеб-

ните програми и дисциплини, застъпени в училището още от самото му на-

чало (Roussev 2020: 117 – 137). 

Заключение 

В преследване на каузата „академична автономия“ Висшето търговско 

училището – Варна, не е пионер в българското образователно пространство. 

Преди него по същия път преминава Софийският университет, извоювал 

своята автономия в продължителни конфликти с държавната администрация 

и българските правителства – конфликти, довели до няколко университетски 

кризи. Варненското училище има сходна съдба със Софийския университет, 

но и собствени насоки, по които преследва академичните си свободи. 
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През 20-те и първата половина на 30-те години на XX в. отношенията 

между ВТУ и Варненската търговско-индустриална камара са особено 

динамични и често изпълнени с разногласия и конфликти. Създадено от 

ВТИК, училището много скоро се конфронтира с Камарата относно своето 

управление. Основание за по-голяма увереност Търговската академия полу-

чава от приетите през 1924 г. промени в Закона за народното просвещение, а 

и от все по-нарастващите компетенции и възможности на своя преподава-

телски екип. Налице е и финансовият аргумент – благодарение на създаде-

ните в училището академични условия, то предлага качествен образователен 

продукт, който привлича все повече студенти, а студентските такси се прев-

ръщат в основно перо в училищния бюджет. Още през 1924 г. студентските 

такси съставляват ½ от приходите на ВТУ, впоследствие стигат до 5/6 от 

приходите, а средно за първите 15 години ⅔ от издръжката на училището е 

осигурена от собствените му постъпления. В крайна сметка Камарата се 

вижда принудена да се съобрази с тази нова реалност, спира да се меси в 

самоуправлението на учебното заведение и дори се превръща в негов осно-

вен съюзник в отстояването на позиции в пространството на българското 

висше образование през периода. 

Още от средата на 20-те години на XX в. в продължение на цели две 

десетилетия тези свои позиции ВТУ – Варна, отстоява в непрестанен диалог, 

но и много често в конфликт с учебни структури и държавни институции 

в столицата София. Проблемите, които варненската Търговска академия 

изпитва по отношение на исканията си към централната власт, респективно 

към Министерството на просвещението, са следните: системно се отказва 

приемането на специален закон за училището, каквито другите висши сто-

пански учебни заведения вече имат (въпреки многократните искания и изра-

ботени във Варна проекти), отказва му се преименуване и разширяване на 

учебния план в посока към стопанските и социалните науки, отказва му се 

одържавяване. Ще трябва да се изчака чак до есента на 1944 г., когато преи-

менуването на ВТУ във Висше училище за стопански и социални науки ще 

стане факт, заедно с одобряването на новия Общ правилник на училището 

на 14 ноември с.г. (Otchet 1944: 8), а година по-късно – през август 1945 г., 

ще се постигне и неговото одържавяване. Почти по същото време се извър-
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шва и преструктурирането на ВТУ – Свищов, във Висше училище за сто-

пански и социални науки. Всичко това доказва наличието на един сериозен 

проблем пред българската образователна система (в частност пред висшето 

икономическо образование още в периода на неговото зараждане) – преко-

мерната централизация. През 20-те – 40-те години проблеми изпитват и 

висшите стопански учебни заведения в столицата (закриване, трансформи-

ране), но те като по традиция се разрешават много по-бързо и по-лесно. 

Добре позната е вярната и вечновалидна мисъл на Марк Тулий Цице-

рон: Historia magistra vitae est (Историята е учител на живота). Да, но в 

днешните български условия тя или е придобила формата на клише, или се 

забравя и подминава, особено от властимащите. Виждам много интересни 

паралели между битието на българското висше образование в междувоенния 

период и неговата съвременна реалност: прекомерната му централизация, 

грубото чиновническо отношение и вмешателство от страна на държавните 

институции, лобистките интереси – сякаш нищо не се е променило. Но виж-

дам и нещо друго, че добрите традиции не трябва само да се афишират, а да 

се проучват, възпроизвеждат и следват. Примерът го дават преподавателите 

на Висшето търговско училище – Варна, които със своя академизъм и качест-

вен научен и образователен продукт доказват, че е можело да се отстояват 

позиции и каузи. Вероятно, убеден съм, че може и сега… 
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АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ – КАУЗА И ПОСТИЖЕНИЕ 
НА ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА (1920 – 1945) 

проф. д-р ист. н.  И в а н  Р у с е в  

Резюме 

Студията изследва еволюцията на Висшето търговско училище – Варна, в борба-
та му за получаване на официална държавна регламентация и за по-голяма академична 
автономия. Първата стъпка е направена с изготвянето, обсъждането и приемането на 
правилник и програма на училището, одобрени на 28 септември 1920 г. със заповед на 
Министерството на търговията. Нов повратен момент в развитието на учебното заведе-
ние се явява Законът за народното просвещение от 1924 г., който за първи път в българ-
ското законодателство регламентира съществуването на висше стопанско образование – 
правното основание за функционирането на варненското ВТУ, по силата на което то 
минава от ведомството на Министерството на търговията към ведомството на Минис-
терството на народното просвещение. На базата на новия закон се изработва и приема 
правилникът от 1925 г. Още от следващата 1926 г. започват усилията за прокарването на 
законопроект за ВТУ, отнели много години и упорит интелектуален труд на неговите 
преподаватели. Моделът, който се следва, е този на Софийския държавен университет, а 
основанията – приетите закони за появилите се впоследствие висши стопански учебни 
заведения. От края на 1936 г. във варненските проектозакони системно и неотменно 
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присъстват няколко нови и много съществени искания – за промяна на името и разши-
ряването на образователния профил, за откриване на отдели, за въвеждане на катедре-
ната структура и т.н. В крайна сметка реформата е постигната, след като ректорът проф. 
Станчо Чолаков става министър на просвещението. Одържавяването и въвеждането на 
новата структура на Варненската академия окончателно се осъществяват с обнародва-
ната на 4 август 1945 г. „Наредба-закон“. Най-сетне дълго преследваната реформа е 
факт и тя открива един нов период в развитието на учебното заведение. 

Ключови думи: академична автономия, Висшето търговско училище – Варна, 

висше икономическо образование, междувоенен период (20-те – 40-те години на XX в.) 

 

ACADEMIC AUTONOMY – CAUSE AND ACHIEVEMENT 
OF THE HIGHER SCHOOL OF COMMERCE - VARNA (1920–1945) 

Prof. Dr. Sc. I v a n  R u s e v  

Abstract 

The study investigates the evolution of the Higher School of Commerce - Varna in its 
struggle to obtain formal state regulation and greater academic autonomy. The first step was 
taken with the drawing up, discussion and adoption of the regulations and the syllabus of the 
School, approved on 28 September 1920 by order of the Ministry of Trade. A new turning point 
in the development of the educational institution was the Law on Public Education of 1924, 
which - for the first time in the history of Bulgarian legislation - regulated the existence of higher 
economic education – the legal basis for the operation of HSC - Varna, by virtue of which the 
latter passed from the administration of the Ministry of Trade into the administration of the 
Ministry of Public Education. Based on the new Law there were drawn up and adopted the 
Regulations of 1925. On the following year – 1926 – there began the efforts to enact a Bill on the 
HSC, which took its teaching staff many years and strenuous intellectual labour. The model 
followed was that of Sofia State University, and the legal grounds - the passed laws on the higher 
economic educational institutions that emerged later on. Since the end of 1936, in the drafted 
laws in Varna there were methodically and consistently included several new and very 
significant demands: to change the name and expand the educational profile, to open new 
departments, to introduce a departmental structure, etc. Eventually, the reform was achieved, 
after the Rector Prof. Stancho Cholakov became Minister of Education. The nationalization and 
the introduction of the new structure of the Academy of Varna was conclusively accomplished 
with the "Decree" promulgated on 4 August 1945. At last the long pursued reform was a fact and 
it opened a new period in the development of the educational institution. 

Key words: academic autonomy, Higher School of Commerce – Varna, higher 

economic education, interwar period (1920s – 1940s) 

 

 

 

 

 

 



60 

Съдържание 

Въведение  ............................................................................................................. 5 

Глава първа. Висшето търговско училище – отвоюваното право 

на съществуване през призмата на различни интереси  ............................. 7 

Глава втора. В контакт – конфликт със създателя: 

Варненската търговско-индустриална камара  .......................................... 12 

Глава трета. Засилващото се напрежение по оста ВТУ – София 

през 20-те и 30-те години на XX в................................................................... 21 

Глава четвърта. ВТУ и другите висши стопански 

училища. Трудните решения през втората половина 

на 30-те години на XX в. .................................................................................. 32 

Глава пета. В преследване на законовата регламентация 

и структурните промени – ВТУ през военните години 

(първата половина на 40-те години на XX в.)  ............................................. 41 

Глава шеста. Отвоюваната автономия – факторите на успеха  ................ 46 

Заключение  ........................................................................................................ 51 

Използвана литература  ................................................................................... 53 

Резюме на български език  .............................................................................. 58 

Резюме на английски език  .............................................................................. 59 

 



61 

JEL – Z13 

 

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

ВЪВ ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА 

 

доц. д-р  В л а д и м и р  Д о с е в  

 

Въведение 

С основаването на Висшето търговско училище във Варна се поставя 

началото на българското висше икономическо образование, поставя се нача-

лото и на езиковото обучение за икономисти у нас. В речта си по време на 

официалното откриване на училището на 2 октомври 1921 г. цар Борис III 

ясно заявява вижданията си за бъдещата роля на училището за международ-

ното развитие на българската икономика, което определя и голямото значе-

ние на езиковото обучение във варненското Висше търговско училище: „Ед-

но от главните условия за развитието в по-големи размери на нашето народ-

но стопанство е засилването на икономическите връзки с останалия свят. 

Това обстоятелство иде да увеличи нуждата от едно висше търговско учи-

лище у нас, което като култивира просветните похвати на международната 

търговия, ще способства за по-целесъобразно насочване и използване на 

българското производство и неговата обмяна. И ние трябва да поздравим, че 

новият институт се открива именно във Варна, нашето първо пристанище, 

защото морето е главната артерия, по която се извършва международната 

размяна. От тук учителите, напътвайки и обогатявайки със знания своите 

ученици, ще им сочат винаги морето – вечния и традиционен път на търго-

вията и на взаимното опознаване и сближаване на народите… С тия чувства, 

аз пожелавам горещо на първото българско Висше търговско училище да 

крепне и се развива, като разпраща по всички кътове на родината просвете-

ни и съзнателни граждани, които да заработят с всички сили за благоденст-

вието и напредъка на българския народ“ (цит. по: Близнаков, Ковачев, Цо-

нев 2001: 26 – 27). Новосъздаденото висше търговско училище се ръководи 

от Академически съвет и от Върховен училищен съвет, в който влизат кме-
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тът на града, представители на Академическия съвет и членове на Варненс-

ката търговско-индустриална камара. Първите трима ректори са проф. Цани 

Калянджиев (професор по стокознание), Иван Константинов (професор по 

френски език) и проф. Янаки Арнаудов (професор по немски език). Създате-

лите на Висшето търговско училище са имали ясна представа за необходи-

мостта от солидна езикова подготовка за бъдещите стопански дейци. В 

учебните планове на училището е предвидено много интензивно езиково обу-

чение, което включва задължително и незадължително изучаване на чужди 

езици с много голям хорариум (по 6 часа седмично във всички семестри на 

обучението за задължителния и за незадължителния език), търговска корес-

понденция на български и на чужд език, културна история на европейските 

страни, преподавана на съответния език, и български език (от 1934 г.). Вър-

ховният училищен съвет се ангажира с назначаването за преподаватели по 

езиците на изявени българи, завършили филологии или специализирали в 

Германия, Франция и САЩ, а често привлича за преподаватели и чуждест-

ранни граждани с опит в университетското преподаване на чужд език. 

Актуалността на темата произтича от нуждата да се изследва 100-

годишната история на Икономически университет – Варна; да се обогатяват 

проучванията, свързани с развитието на учебните планове; да се постигне 

приемственост в подходите на обучението и да се докаже с факти от истори-

ята на университета колко значима е ролята на владеенето на чужди езици 

от страна на бъдещите икономисти. Основната цел на тази студия е да пред-

стави мястото на езиковото обучение в учебните планове на Висшето тър-

говско училище във Варна и да се запознае научната общност с дейността на 

първите преподаватели по езици. За изпълнението на тази цел пред изслед-

ването са поставени следните задачи: да се изследват архивните документи 

на ВТУ, съхранявани в Държавен архив – Варна и Централен държавен ар-

хив; да се проучи научната литература по тази проблематика; да се издирят 

исторически материали за първите преподаватели по чужди езици във ВТУ. 

Обект на изследване е чуждоезиковото обучение във Висшето търговско 

училище във Варна в рамките на периода 1920 – 1945 г. Проучването на ис-

торията на езиковото обучение се извършва с методите на лингводидакти-

ческата археология. Според Димитър Веселинов за лингводидактологията 



63 

вече е наложено „историко-теоретикопрактическо разглеждане на тази наука 

като изследователско направление, обединяващо всички аспекти на езико-

вото образование” (Веселинов 2020: 7). Проблематиката на езиковото обу-

чение в обучението на студентите във висшите икономически университети 

в диахронен и синхронен план не е достатъчно добре изследвана. Учебните 

планове на Висшето търговско училище са коментирани в научни публика-

ции на Здравко Ковачев (вж. Ковачев 2000; 2010; 2012) и Иван Русев (вж. 

Русев 2020), като в тях е отредено сравнително малко внимание на чуждое-

зиковото обучение. По отношение на чуждоезиковото обучение във ВТУ 

внимание предизвикват публикациите на Янаки Арнаудов (вж. Арнаудов 

1930; 1937; 1942). Част от разглежданата проблематика вече е коментирана 

и в наскоро излязла статия от автора на настоящата студия (Досев 2020). 

 

Глава първа 

Чуждоезиковото обучение в учебните планове 

на Висшето търговско училище във Варна 

 

Първите учебни планове на училището са изготвени от Цани Калянджи-

ев, като те до голяма степен повтарят учебните планове на водещите за времето 

си европейски висши търговски училища. Ползван е най-вече опитът на гер-

манските висши стопански училища, в чиито програми е заложен голям брой 

на часовете по чуждоезиково обучение. В една своя студия Янаки Арнаудов 

твърди: „Германските фабриканти и търговци схванаха, че за да поемат и из-

държат конкуренцията на по-старите търговски и индустриални страни, те 

трябва да владеят техните езици“ (Арнаудов 1930: 8). Първият ректор Цани 

Калянджиев е полиглот (владее английски, немски, френски и руски език) и 

държи в учебните планове да бъде осигурен голям хорариум за чуждоезикова 

подготовка на студентите. За отношението му към езиковото обучение можем 

да съдим от спомените на Янаки Арнаудов. По време на един от разговорите 

преди назначаването на Арнаудов в училището, воден на немски език, Калян-

джиев заявява, че вече е изискал от Германия и се е запознал с дисертацията на 

Арнаудов, защитена и публикувана в Мюнхен. „След това започна да ми разп-
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равя за положението и постановката на езиците във Висшето търговско учили-

ще, неговото желание те да бъдат поставени на такава висота, че този институт 

да задоволи напълно нуждите на страната от висше търговско образование, 

един от най-важните елементи на което за него бе и владението на поне 

един чужд модерен език (курсивът мой, В. Д.)“ (Арнаудов 1942: 70).  

Още преди институционалното създаване на ВТУ Цани Калянджиев из-

готвя първите учебни планове, които представя пред представителите на Тър-

говско-индустриалната камара. В тези проектопланове Калянджиев предвиж-

да много часове за чуждоезиковото обучение на бъдещите икономисти. „Дава 

за пример училищата в Анверс и Виена, където изискват „задължително изу-

чаване на три чужди езика“. За тогавашните условия у нас приема преподава-

нето на „един задължителен чужд език (с осем неделни часа)“ с мотив, че след 

завършването на ВТУ чуждестранният език „трябва действително да се вла-

дее устно и литературно от студента и да му служи за ориентиране не само в 

търговските въпроси, но и във всяка научна и литературна тема. Наред с това 

ще се препоръча на студентите и втори език, което не е мъчно на онези, които 

познават сносно езика от средното училище“ (Ковачев 2010: 16). 

1.1. Чуждоезиковото обучение във ВТУ в периода 1920 – 1925 г. 

Първите, влезли в сила, учебни планове на Висшето търговско училище 

предвиждат двугодишен период на обучение и се осъществяват в периода 1920 

– 1925 г. Още на първото заседание на Академическия съвет, проведено на 8 

ноември 1921 г. (Протокол №1, ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 1, л. 1), се разг-

леждат само две точки, свързани единствено с преподаването на чужди езици 

във Висшето търговско училище. В протокола от заседанието по първа точка се 

казва следното „1. Съветът се занима с въпроса за задължителността при изуча-

ването на чуждите езици и като прегледа изготвените параграфи на програмата 

и правилника, реши: Всеки студент ще трябва да държи сериозен изпит поне по 

един чужд език в размер, предвиден в правилника, без да гледа в коя група е 

изучавал той езика. Вследствие на това се препоръчва да учи същия език, който 

е учил в гимназията“. Според първия учебен план един чужд език е задължите-

лен, а като незадължителни студентите могат да посещават и занятия по други 

езици. Обучението по дадения език е организирано в три групи според нивото 
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на владеене в първи семестър. Според това решение на Академическия съвет 

студентите и от трите групи ще трябва да положат „сериозен изпит“, без значе-

ние в коя група са изучавали езика. По втора точка в протокола се казва следно-

то: „като се взе предвид, че студентите са много претрупани с учебни часове, 

реши се чужди езици да се изучават с 6 часа седмично“ (пак там). Съгласно 

първия учебен план обучението във висшето училище е в четири семестъра, 

като във всичките четири семестъра се предвижда задължително обучение по 

чужд език в размер на 6 часа седмично, което прави задължителния чужд език 

дисциплината с най-голям хорариум в университета. Всъщност с това решение 

Академическият съвет намалява броя на часовете по чужд език, тъй като пър-

воначалното намерение е било за 8 часа задължително изучаване на чужд език 

седмично. Това намаляване на първоначално предвидените 8 часа е направено 

по предложение на Върховния училищен съвет, целта е студентите да бъдат 

стимулирани масово да записват изучаването на втори и трети чужд език. В 

Протокол №5 от 7 октомври 1921 г. от заседание на Върховния училищен съвет 

пише следното: „Реши се да се намалят неделните часове по езиците от 8 на 6, с 

цел да се даде възможност на студентите да вземат втори и трети език“ (ДА – 

Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 7, л. 9). Първите изучавани езици във Висшето тър-

говско училище са английски, немски и френски (от 1923 г. и италиански). 

Предложението на Академическия съвет е студентите да записват като задъл-

жителен чужд език предимно езици, които вече са изучавали в училище (най-

вече немски и френски). Предвижда се достигането на следното ниво на владе-

ене на езика – „да даде възможност на свършившите да владеят търговската 

кореспонденция и се ползват от стопанската и търговската литература във 

връзка с изучаваните в училището материали“ (Протокол №22 от 25 юли 1923 

г. от заседание на Академическия съвет, ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 1, л. 

124). В „Отчет за състоянието“ от 1926 г. се установява, че езиковата подготов-

ка на голяма част от студентите, придобита в гимназиите, е доста слаба и това 

води до практическата невъзможност да се ползват „трудовете из чуждите ли-

тератури“ (Отчет за състоянието 1926: 10 – 11). Това налага нуждата от интен-

зивно езиково обучение, което да компенсира слабата езикова подготовка на 

студентите. Поради тази причина чужд език се изучава задължително по 6 часа 

седмично във всеки един от семестрите. Специално е отбелязано, че „по това 
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число на часовете академията държи първо място в България“ (Отчет за състо-

янието 1926: 11). В отчета за учебната 1924 – 1925 г. са коментирани и изучава-

ните теми – културна история на съответната страна с помощта на избрани че-

тива на чуждия език, търговска кореспонденция, граматика, разглеждат се че-

тива с „научно търговско-икономическо“ съдържание, а накрая на четвъртия 

семестър по-напредналите студенти по френски и немски език подготвят крат-

ки реферати „по икономически и литературни въпроси, писани на казаните 

езици, които реферати са четени пред студентите“ (пак там). През годините се 

разчита на догонващото обучение, като се възлага надеждата, че обучаваните в 

групите на по-ниските равнища ще достигнат степента на владеене на езика в 

елитната група. В течение на обучението обаче става ясно, че е невъзможно да 

се изравни нивото на владеене на чуждия език в трите групи. Взема се решение 

на финалния писмен изпит по чужд език след 4-те семестъра на първия випуск 

да се предложат три различни по сложност теми, като за най-леката тема мак-

сималната оценка е 3, за средната – 4, а за най-сложната – максималната за вре-

мето оценка 5. Проф. Я. Арнаудов оценява като много добра системата, при 

която студентите от един курс, изучаващи един и същ език, се разделят съоб-

разно своята подготовка на три групи и за всяка от тези групи се предявяват 

различни методи и изисквания. Този подход позволява „поне един елит от сту-

дентството да достигне до сравнително съвършенство във владеенето на чуж-

дия език“ (Арнаудов 1942: 72).  

От протокол №17 от 16 ноември 1922 г. от заседание на Върховния учи-

лищен съвет става ясно разпределението на студентите по езици за учебната 

1922 – 1923 г. Представени са зимните семестри за първите две учебни години. 

Таблица 1 

Езици I семестър III семестър Всичко 
 Задълж. Незадълж. Задълж. Незадълж. Задълж. Незадълж. 

Немски 16 62 30 65 46 127 
Френски 67 11 103 15 170 26 
Английски 1 12 3 21 4 33 
Без сведе-
ние 

- - 
- 
 

- 14 14 

Всичко 84  136  234  

Източник: Протокол №17 от 16 ноември 1922 г. от заседание на Върховния 
училищен съвет (ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 7, л. 24). 
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От приложената таблица ясно се вижда, че студентите масово избират 

да учат втори и трети език, които им се водят незадължителни. Прави впе-

чатление големият брой желаещи да изучват като незадължителна дисцип-

лина немски език, като очевидно повечето студенти са изучавали френски 

език в гимназиите. Въпреки че много малко студенти са изучавали вече анг-

лийски, една част от тях се възползват от възможността да учат езика като 

незадължителен. Голяма част от студентите присъстват и като зрители в 

часовете по други чужди езици, без дори те да им се водят и за незадължи-

телни. Големият брой на студентите, желаещи да изучават като незадължи-

телна дисциплина немски език, може да се обясни със засилените търговски, 

икономически и политически връзки с Германия и други немскоговорящи 

страни. Студентите, които в гимназията са изучавали други езици, продъл-

жават да ги изучават в университета като задължителни, но очевидно сами 

са почувствали нуждата да овладеят и немски език и са се възползвали от 

предоставената им възможност. 

Още от първите години на съществуването на Висшето търговско учи-

лище обучението по чужд език включва и обучение по търговска кореспон-

денция. На заседание на Академическия съвет, проведено на 20 май 1923 г. 

(Протокол №15, ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 1, л. 99), се взема решение 

в горните два семестъра обучението да се раздели на 3 часа чужд език и 3 

часа търговска кореспонденция на същия език. Това решение обаче не е 

одобрено от Върховния училищен съвет. Аргументите са, че всички студен-

ти вече са изучавали теорията на търговската кореспонденция на български 

език и затова не е необходимо да се отделя като отделна дисциплина, запаз-

ва се старото положение – в III и IV семестър се изучават 6 часа чужд език. 

Дисциплината „Търговска кореспонденция“, водена на български език, е 

включена още в първия учебен план (в IV семестър). За първи преподавател 

по нея Върховният училищен съвет назначава д-р Иван Екимов, който вече е 

водил подобна дисциплина като учител в Търговската гимназия в Свищов 

(Протокол №20 от 2 март 1923 г., ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 7, л. 9). 

Екимов е автор на първите български учебници по търговска кореспонден-

ция. 
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1.2. Чуждоезиковото обучение във ВТУ в периода 1925 – 1932 г. 

От академичната 1925 – 1926 г. Висшето търговско училище премина-

ва към тригодишен курс на обучение. Новата учебна програма е утвърдена 

от Министерството на народното просвещение в края на академичната 1924 

– 1925 година и е въведена от 1 октомври 1925 г. Много важна промяна в 

нея е въвеждането на задължително изучаване на втори чужд език. „Според 

изискванията на програмата, първият език наред с доразвиване на материа-

ла, усвоен в средното училище и изучаването на този език на дисциплината 

„Търговска кореспонденция“, „преследва и научно-литературни цели, т.е 

свободно ползване от научната икономическа и търговска литература.“ Вто-

рият език си поставя по-скромни цели, а именно – усвояването му най-малко 

до степента на едно средно училище, заедно с търговската му кореспонден-

ция” (Русев 2020: 122). Увеличава се и броят на часовете по първия задъл-

жителен чужд език и се запазва правото на студентите да посещават занятия 

по трети език (незадължителен). Сред задължителните държавни изпити се 

включват двата чужди езика с търговска кореспонденция на съответния език 

(изпитите са по два – писмен и устен), както и търговска кореспонденция на 

български език. Разпределението на  седмичните часове по задължителните 

чужди езици по семестри е показано в табл. 2, описана в Протокол №68 от 7 

май 1925 г. 

Таблица 2 

Задълж. 
езици 

I сем. II сем. III сем. IV сем. V сем. VI сем. 

1. език 6 6 4 4 5 5 
2. език 5 5 4 4 3 3 

Източник: Протокол  №68 от 7 май 1925 г. (ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 3, 

л. 38). 

 

От учебната 1929 – 1930 г. часовете по втори чужд език в първи и вто-

ри семестър се увеличават също на 6. 

Отношението на ръководството към важността на езиковото обучение 

личи в правилата за допускане до изпитните сесии. Студентите, неположили 

успешно изпитите си по чужди езици, не са били допускани до сесиите. В 
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Протокол №155 от заседания на Академическия съвет, проведени на 16 и 17 

юли 1928 г., е отразена промяна в Правилника на висшето училище, която 

гласи: „На преподавателите по езиците се дава право в края на учебната го-

дина да изискат от студентите, показали слаб успех, един проверочен изпит 

по съответния език и в случай че резултатът бъде незадоволителен, да не 

заверяват семестъра“ (ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 4, л. 114). Тези зави-

шени изисквания по отношение на владеенето на чужд език създават сери-

озни проблеми поради слабото владеене на езиците от страна на студентите 

и през 1932 г. отпада задължителното изучаване на втори чужд език, но се 

въвеждат годишни изпити по първия, които дават възможността на студен-

тите да продължат обучението си в следващата година.  

1.3. Чуждоезиковото обучение във ВТУ в периода 1932 – 1945 г. 

С Протокол №431 от 25 декември 1932 г. (ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 6, 

а.е. 1, л. 251) Академическият съвет решава: „Въвеждат се годишни изпити 

по чужд език“ – за първата година след успешно взети първите два семестъ-

ра, а за втората година – след успешно положен изпит от първата година и 

след успешни трети и четвърти семестри. Запазва се държавният изпит след 

третата година. В учебните планове се включват и два часа лекции на чужд 

език по социална и културна история на съответната държава в пети и шести 

семестър. В спомените си за дългогодишната борба за включването на така-

ва лекция в учебния план проф. Арнаудов отбелязва: „През лятната вакан-

ция на 1924 г. бях командирован в Германия, за да се запозная с новите ме-

тоди в преподаването на чуждите езици, както и с постановката им във вис-

шите стопански училища. Посетих Мюнхен и Берлин, участвах и в конгреса 

на неофилолозите от 1 – 4 октомври в последния град. От проучванията си 

установих, че в Германия не само във висшите, но и в средните училища се 

държи на единството между език и култура като неделимо цяло и че съоб-

разно това се нагажда преподаването… Съображенията за съчетание на ези-

ка с културата бяха и са следните: студентите се готвят за ръководни дейци 

в частното стопанство и за ръководни постове в обществените стопански 

предприятия и служби и като такива те много често ще влизат в допир с 

представители на един чужд народ, за да водят преговори и да сключват 
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сделки и договори“ (Арнаудов 1942: 80). Според него включването на лек-

ции по история и култура на различни страни, водени на съответния език, е 

от особена полза за студентите. „Ефектът е много голям, отбелязва проф. Я. 

Арнаудов в годишния отчет за академичната 1935 – 1936 г., тъй като по този 

начин студентите се „въвеждат в психиката на чуждия народ, те се привик-

ват да слушат продължително време непрекъснатото говорене на чуждия 

език на един по-научен стил, с което се дисциплинира мисълта им и същев-

ременно се обогатяват с много литературни думи и изрази“ (Арнаудов 1937: 

12). В спомените си Арнаудов дава и други аргументи за включването на 

лекция по културна история на съответния език и изяснява своите методи-

чески възгледи: „На възрастните слушатели езикът не трябва да се препода-

ва технически и методически, а да им се предостави възможност да овладеят 

неговата духовна конструкция и съдържание, което мислех, че може да се 

постигне най-добре чрез един теоретически курс по граматика, стилистика и 

синтаксис. Последното съвсем не може да се третира като филологическа 

материя, която действително си няма мястото в едно стопанско училище. 

Освен това овладяването на стопанската терминология не се постига само 

чрез разбора на съответните четива, а също така, и то в много по-голяма 

степен, чрез един теоретичен курс, какъвто е необходим и за културната, 

стопанска и обществена история на дадения народ. Разбира се, всички тези 

курсове трябва да се четат на чуждия език“ (Арнаудов 1942: 79). 

На заседание на Академическия съвет от 13 юни 1934 г. към задължи-

телното изучаване на чужди езици и търговска кореспонденция на българс-

ки и чужд език се добавя и задължително изучаване на български език. В 

Протокол №341 е записано следното решение на Академическия съвет: „Въ-

вежда се български език с 1 час седмично и изпит след първи семестър, кой-

то е необходим за допускане до първогодишните изпити“ (ДА – Варна, Ф. 

122 К, оп. 1, а.е. 6, л. 75). Успешното полагане на този изпит позволява на 

студентите да се явят на останалите си изпити. През 1939 г. обучението по 

български език се увеличава на 2 часа седмично в първи и втори семестър 

(ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 6, а.е. 1, л. 298).  

Голямото количество на езиковите дисциплини, изучавани в първите 

години на Висшето търговско училище, определят и значителния брой на 
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преподавателите по езици. В продължение на няколко години преподавате-

лите филолози в Академическия съвет са повече на брой от икономистите. 

Този факт предизвиква напрежение на едно от заседанията на Академичес-

кия съвет (Протокол №373 от 13 юли 1935 г., ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, 

а.е. 6, л. 196), когато е предложено назначаването на нов редовен преподава-

тел по чужд език, а според Правилника всички редовни преподаватели авто-

матично стават и членове на Академическия съвет. В протокола  са включе-

ни две особени мнения, според които преподавателите по езици могат да 

променят икономическия облик на Висшето търговско училище, тъй като 

имат преимущество във висшия му орган на управление. Все пак със седем 

на два гласа е взето решението Академическият съвет да се разшири с още 

един редовен преподавател по чужд език. Интересен факт е, че автор на ед-

ното приложено особено мнение принадлежи на преподавателя по френски 

език проф. Иван Константинов. 

Направеният в първа глава на студията преглед на учебната докумен-

тация ясно показва стремежа на университетското ръководство да включва 

повече езикови дисциплини с голям хорариум в обучението на студентите. 

Това е продиктувано поради различни причини. Първо, очевидна е нуждата 

за българското стопанство от ползващи чужди езици икономисти. Второ, 

ползваните като образци немски учебни планове включват голям брой часо-

ве за чуждоезиково обучение. Трето, установява се, че голяма част от обуча-

ващите се във ВТУ не владеят добре изучаваните в гимназията чужди езици. 

Поради тази причина се въвежда и годишните езикови изпити – целта е да 

не могат да се дипломират от висшето училище хората, които не владеят 

чужд език на необходимото равнище. От друга страна, самите студенти раз-

бират необходимостта от добро владеене на чужди езици и това ги мотивира 

да записват както незадължителните часове по чужди езици, така и масово 

да присъстват на лекциите, водени на чужд език.  
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Глава втора 

Първите преподаватели филолози 

във Висшето търговско училище във Варна 
 

Протоколите от заседанията на Върховния училищен съвет са ясно дока-

зателство за вниманието, с което се отнасят представителите на Варненската 

търговско-индустриална камара и на Академическия съвет към кандидатурите 

за преподаватели по езици. Коментират се техните дипломи, преподавателски 

стаж, търсено е допълнително мнение за тях. Този подбор предопределя висо-

ката атестация на всички назначавани преподаватели в началните години. В 

своите спомени Янаки Арнаудов разказва за взискателността на първия ректор 

Цани Калянджиев по отношение на качествата на кандидатите за преподавате-

ли по чужди езици: „Така между другото, пише Арнаудов, понеже в училището 

езиците се преподават по директен метод, от кандидата се изисква преди всич-

ко да владее до съвършенство говоримия, писмения и литературния немски, 

запитваше ме за произношението ми, свободно ли е от чужд акцент, подроб-

ности относно характера ми, методическите и педагогическите ми похвати. 

Изобщо въпросите му обхващаха пълната ми характеристика като човек, пре-

подавател и говорещ немски. При това дебело подчертаваше, че съставът на 

аудиторията на Висшето търговско училище, бидейки коренно различен от оня 

в средните учебни заведения, поставя много по-големи изисквания към препо-

давателя по езика, главно поради по-специалната подготовка на голяма част от 

студентите, поради което преподавател, който не отговаря на поставените от 

него условия, би се изложил още от самото начало, а заедно с него би се изло-

жило и самото училище“ (Арнаудов 1942: 68.) 

След назначаването им преподавателите са подложени и на последващ 

контрол от страна на хабилитираните лица по езиците и самия ректор, като 

при несправяне със задълженията им за някои от тях е било предлагано на 

Върховния училищен съвет уволнението им. В спомените си Арнаудов раз-

казва как в първите си месеци като преподавател е посещаван в час от д-р 

Екимов (като представител на Варненската търговско-индустриална камара) 

и по-късно – от самия Калянджиев (вж. Арнаудов 1942). През годините са 
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използвани и голям брой чуждестранни преподаватели (носители на езика), 

и действащи преподаватели от средното търговско училище във Варна. 

Сред първите преподаватели филолози във Висшето търговско учи-

лище във Варна личат имената на доц. Израел Шалом, проф. д-р Янаки Ар-

наудов, проф. Иван Константинов, частен доц. Ев. Герхард, д-р Алфред 

Шрьодер, д-р Георг Кезер, Рафаел Гослен, Пиер Паскал, Пол Антоан, И. 

Клая, В. Манова, Николай Лилиев, Димо Минев, Калабрито, Миструци (от 

протоколите на Академическия и Върховния съвет не стават ясни малките 

имена на някои от преподавателите), Димитър Попов (по български език). В 

тази студия ще можем да представим дейността само на някои от тях. 

2.1. Проф. д-р Янаки Арнаудов 

Проф. д-р Янаки Арнаудов е завършил немска и славянска филология 

(също и философия) в университетите в Лайпциг и Мюнхен. През 1915 г. 

защитава дисертационния труд „Приказките и новелите на Вилхелм Хауф“ в 

Мюнхен, където е и публикуван. Член-кореспондент е на Германската ака-

демия на науките (Мюнхен). Във Висшето търговско училище във Варна 

постъпва на 1 октомври 1922 г. като редовен доцент, а след публикуването 

на монографичния труд „Наченките на гражданската драма. Дидро и Лесинг. 

Принос към сравнителното изучаване на драмата в 18-ти век“ (1929 г.) е 

избран за редовен професор. Янаки Арнаудов е автор и на научни съчинения 

в областта на педагогиката и на методиката на чуждоезиковото обучение. 

Според Велизар Илиев „в разработките си за учебната реформа, езика и кул-

турата проф. Я. Арнаудов застъпва тезата, че езикът не трябва да се препо-

дава „технически и механически“, а да се даде възможност за овладяване на 

духовната конструкция и съдържание на езика. Като средство за постигане 

на целта, той вижда един теоретичен курс по граматика, стилистика и син-

таксис. Според него овладяването на „стопанската терминология“ не се пос-

тига чрез разбора на съответни четива, също така (и дори в много по-голяма 

степен) чрез един курс за културната, стопанската и обществената история 

на дадения народ“ (Илиев 2015: 32 – 33). Лекциите му по дисциплината 

„Културна история на Германия“ (четени на немски език) се радват на голям 

интерес и редовно се посещават от 40 – 50 студенти (Илиев 2015: 34).  
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В продължение на два мандата в периода 1935 – 1939 г. проф. Арнау-

дов е ректор на Висшето търговско училище във Варна. Като ректор той 

успява да привлече редица чуждестранни преподаватели по езиците, като 

заплащането им се поема от чужди образователни и културни институции. 

Проф. Арнаудов убеждава Германската академия на науките (Мюнхен) да 

изпрати във Варна за нейна сметка лектора по немски д-р Алфред Шрьодел 

и след неговото напускане – д-р Георг Кезер. Чрез френската легация в Со-

фия ректорът успява да осигури и преподавател по френски език – Пол Ан-

тоан, а с помощта на италианската държава и преподаватели по италиански 

– Калабрито, последван от Миструци. Според Арнаудов „значителна придо-

бивка за новоезиковото обучение в училището ни представлява сдобиването 

му с чужденци лектори, каквито в европейските университети и висши учи-

лища, както и в нашия държавен университет, имаше отдавна“ (Арнаудов 

1942: 81). Благодарение на контактите си с множество чужди културни инс-

титуции проф. Арнаудов успява да привлече като дарения за университетс-

ката библиотека и голямо количество скъпа чуждоезикова научна литерату-

ра – от Германия (на стойност от 50 000 лв.), от Франция (20 000 лв.), от 

Италия (10 000 лв.), от английския консул във Варна (20 000 лв.) (вж. Арна-

удов 1942: 81).  

Проф. Арнаудов е деен гражданин, записал името си не само в истори-

ята на университета, но и в историята на град Варна. Заедно с проф. Цани 

Калянджиев, Карел Шкорпил и др. създават читалище „Варненски будите-

ли“. На първото учредително събрание (5 февруари 1926 г.) по доклад на 

Янаки Арнаудов се приема уставът на Варненското културно-просветно 

читалищно дружество и се избира първият управителен съвет с председател 

Цани Калянджиев и секретар Янаки Арнаудов (вж. Стателова 1996). Дру-

жеството осъществява първите летни музикални тържества на 23 юли 1926 

г., известни днес като Международен музикален фестивал „Варненско лято“, 

и съдейства за доизграждането на Варненския театър. Застъпва се пред об-

щинската управа за необходимостта от строеж на библиотечно здание и 

подпомага общинската библиотека с периодични издания. Дружеството ор-

ганизира сказки, лектории и народни четения във Варна и в редица други 

градове.  
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През 1927 година списание „Морски сговор“ (с главен редактор проф. 

Арнаудов), официален печатен орган на дружество „Български морски сго-

вор“ – Варна, обявява конкурс за написване на цикъл от няколко стихотво-

рения, които да имат за съдържание морето, стремежа и любовта към него, 

живота на моряците и т.н. Журито с председател проф. Арнаудов обявява, че 

премията от конкурса за написване на цикъл от морски песни е определена 

единодушно на Елисавета Белчева-Багряна. На следващата година се орга-

низира конкурс за написване на морски разказ – наградени са Кирил Хрис-

тов и Фани Попова-Мутафова. 

2.2. Проф. Иван Константинов 

Във Висшето търговско училище почти от самото му създаване в него 

работи и проф. Иван Константинов. Завършил Първа класическа гимназия в 

София, той спечелва стипендия за обучение по романска филология във 

Франция и се дипломира в университета в Нанси. След като се завръща в 

България, Константинов участва като офицер във войните през 1912 – 1913 

и 1915 – 1918 г.  

На 1 декември 1922 г. Иван Константинов е назначен за доцент по 

френски език, история на френската култура и френска търговска кореспон-

денция във Висшето търговско училище във Варна. Първите му задачи като 

преподавател тук са да подготви учебници и учебни пособия за езиковото 

обучение на бъдещите икономисти. Според Васко Василев Иван Константи-

нов „никога не забравя факта, че подготвя не само професионалисти за ико-

номиката, но и интелектуалци за страната. Затова акцентува в преподавател-

ската и научноизследователската си работа върху изучаването на френската 

култура“ (Василев 2015: 35). Иван Константинов издава монографичните 

трудове „Социални и политически елементи в поетическото творчество на 

Ламартин“ и „Обществени и политически мисли на Стендал, отразени в не-

говите романи“. През 1928 г. е избран за извънреден, а през 1932 г. – за ре-

довен професор. За рецензенти по конкурса му за редовен професор са наз-

начени проф. д-р Янаки Арнаудов и Николай Лилиев. Проф. Иван Констан-

тинов е вторият ректор на Висшето търговско училище във Варна. Заема 

поста ректор в периода 1933 – 1935 г. През неговия мандат са построени 
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първите пристройки към сградата на училището – днешните зали 128 и 323; 

започва да излиза списание „Академически вести“ (от 1934 г.), както и изда-

нието на завършилите Висшето търговско училище. 

2.3. Други изявени преподаватели филолози 

във ВТУ от разглеждания период – доц. Израел Шалом, 

Николай Лилиев, Димо Минев, Димитър Попов 

Сред първите преподаватели по езици и дългогодишен член на Акаде-

мическия съвет е и доц. Израел Шалом. Той води часове предимно по анг-

лийски език, но се налага да попълва натовареността си и с часове по френс-

ки език. Завършил е Вашингтонския университет и е преподавал модерни 

езици в Университета в Монтана (САЩ) (вж. Протокол №6/13 октомври 

1921 г. от заседание на Върховния училищен съвет, ДА – Варна, Ф. 122 К, 

оп. 1, а.е. 7, л. 11). От 1921 г. е назначен във Висшето търговско училище 

във Варна като редовен доцент по английски език. 

За кратко във Висшето търговско училище във Варна преподава и пое-
тът Николай Лилиев и дори на 11 юли 1935 г. е избран за секретар на Ака-
демическия съвет (ДА – Варна, Ф. 122 К, оп. 1, а.е. 6, л. 79). Лилиев на два 
пъти свързва живота си с Варна и Варненската търговско-индустриална ка-
мара. През 1921 г. е командирован от Камарата в библиотеките на Виена, 
Мюнхен и Париж, за да събира материали за „Архив на българската търго-
вия“. За преподавател по френски език е назначен на 1 октомври 1933 г. без 
конкурс, но с личните препоръки на неговия бивш преподавател по химия в 
гимназията в Лясковец и ректор на училището проф. Цани Калянджиев. Ня-
къде из залите на Висшето търговско училище са писани чудесните стихове 
от последната издадена приживе стихосбирка на Лилиев „При морето“. Тук 
той прави и своя прекрасен превод на пиесата „Сид“ на Пиер Корней. 

Във Висшето търговско училище във Варна преподава френски език и 
изтъкнатият литературен критик и етнолог Димо Минев. Той е завършил 
романска филология в Софийския университет и е студент на изтъкнатите 
учени акад. Михаил Арнаудов, проф. Стефан Младенов и проф. Константин 
Гълъбов. След дипломирането си специализира в университетите в Дижон и 
Париж. Минев е един от значимите изследователи на живота и творчеството 
на Иван Вазов и Йордан Йовков. Автор е на монографичен труд за минало-
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то, диалектите и културната история на гр. Лясковец. Във Висшето търговс-
ко училище във Варна работи като старши преподавател. По-късно Минев е 
един от основателите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“. Почетен гражданин е на гр. Лясковец. 

Следва да се спомене и името на лектора по български език във Вис-

шето търговско училище Димитър Попов. Попов е преподавател по българ-

ски език и литература в средното търговско училище във Варна. След 

включването на дисциплината „Български език“ в учебните планове той е 

привлечен за лектор във Висшето търговско училище. Попов е автор на една 

от шестте системни български граматики, излезли у нас през 30-те и 40-те 

години. Макар да няма влиянието сред българската езиковедска наука на 

други автори на граматики от този период, като Александър Теодоров – Ба-

лан, Стефан Младенов, Любомир Андрейчин, граматиката на Димитър По-

пов, не остава незабелязана за софийските учени. За нея проф. Балан твърди, 

че „тя съдържа нови схващания“ (цит. по: Буров 2006: 45).  

Направеният преглед ясно показва стремежа на университетското ръ-

ководство и настоятелството да наемат висококвалифицирани преподавате-

ли филолози. Първите преподаватели по езици са дипломирани или специа-

лизирали в чужбина и притежаващи опит в преподаването на чужди езици. 

Самите те се включват активно в научния, образователния и културния жи-

вот както на ВТУ, така и на град Варна. 

Заключение 

Създателите на Висшето търговско училище (днес Икономически уни-

верситет – Варна) обръщат наистина сериозно внимание на чуждоезиковото 

обучение на бъдещите икономисти. Те се опират на опита на германските 

висши търговски училища, като включват в учебните планове голям брой 

часове по различни езикови дисциплини – няколко чужди езика, от които 

поне един задължителен, търговска кореспонденция на български и на един 

чужд език, културна и стопанска история на страните (като преподаването 

се води на съответния език), български език и т.н. Овладяването на чуждия 

език се гарантира от правилата за заверяването на семестри, а и от въвежда-

нето на годишен изпит по чужд език, позволяващ записването на следващата 

учебна година. Сред държавните изпити са включени както чуждите езици 
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(един или два), така и търговска кореспонденция на български и на чужд 

език. Първите преподаватели по езици във Висшето търговско училище във 

Варна са творчески личности, дипломирани или специализирали във водещи 

университети в Германия, Франция, САЩ.  

Направеният в студията обзор обхваща периода 1920 – 1945 г., но едно 

по-мащабно изследване би могло да проследи как се е променяло езиковото 

обучение в Икономически университет – Варна през целия 100-годишен 

период на неговото съществуване. Би могло да се направи и съпоставка с 

мястото на езиковото обучение в учебните планове на висшите икономичес-

ки училища в София и Свищов. Несъмнено е обаче, че чрез учебните плано-

ве и с критериите за назначаване на преподаватели по филологическите 

дисциплини във ВТУ са поставени много високи стандарти в езиковото обу-

чение, които е трудно да се достигнат  дори днес.  
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ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 
ВЪВ ВИСШЕТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА  

доц. д-р  В л а д и м и р  Д о с е в  

Резюме 

Висшето търговско училище във Варна е първото висше стопанско училище в 
България. Първите учебни планове на училището играят пионерска роля по отношение 
на създаването на висшето икономическо образование в България. Особено място в тях 
е предвидено за чуждоезиковото обучение. За преподаватели са привлечени видни фи-
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лолози, завършили в чужбина, а периодически са канени за лектори и чужденци – носи-
тели на езика. Целта на настоящата студия е да изследва ролята на чуждоезиковото 
обучение в учебните планове и да популяризира имената и дейността на първите препо-
даватели по езици във Висшето търговско училище – Варна.  

Ключови думи: чуждоезиково обучение за икономисти, преподаватели по езици,  

Висше търговско училище – Варна. 

 

THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
AT HIGHER COMMERCIAL SCHOOL IN VARNA 

Assoc. Prof. Dr  V l a d i m i r  D o s e v  

Abstract 

The Higher Commercial School in Varna is the oldest business high school in Bulgaria. 
Its first university curricula played a pioneering role for the establishment of higher business 
education in Bulgaria. Significant place in the first university curricula was reserved for 
language teaching. Distinguished philologists who had graduated abroad were recruited to 
teach foreign languages. The aim of this paper is to investigate the role of the foreign language 
teaching in the university curricula and to promote the names and work of the first language 
lecturers at the Higher Commercial School in Varna.  

Key words: foreign languages for economists, foreign language lecturers, Higher 

Commercial School – Varna. 
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Econ Lit – E69, F30, F65, G40. 

 

ИКОНОМИКА НА ПРЕЗГРАНИЧНИТЕ 

ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ 

 

проф. д-р ик. н.  Г а р а б е д   М и н а с я н 

 

Въведение 

Свободното презгранично движение на стоки и капитали корелира по 

видими и невидими канали с цялото състояние на икономиката в конкретна-

та страна. Интензивността на финансово-икономическите взаимодействия с 

външния свят е индикатор за устойчивостта и ефективността на национал-

ната икономика. 

Презграничните финансови потоци се отразяват в ПБ на страната. В 

настоящото изследване се използва стандартното представяне на ПБ.  

С включването си към ЕС всички държави членки либерализират ПБ, 

т.е. осигуряват свободно и неограничено презгранично движение на стоки и 

капитали. За страните членки на ЕС, които са бивши страни членки на СИВ, 

действащ в рамките на бившия социалистически лагер до 1990 г., за които 

по-нататък е възприето условното название „страни от СИВ-ЕС“, либера-

лизацията на ПБ представлява определено предизвикателство, което те съу-

мяват успешно да преодоляват.  

Водещи политици у нас лансират поощрителни и успокояващи изяв-

ления за относително високи темпове на икономически растеж у нас. Дан-

ните на Eurostat показват, че за 2010 – 2018 г. икономиката на ЕС (28 страни) 

нараства по съпоставими цени с 12,8%, икономиките на страните от еврозо-

ната (променящата се композиция) – с 10,5%, докато икономиката на Бълга-

рия нараства с (цели?) 20%! Подобни преки сравнения са неправдоподобни, 

подвеждащи и манипулативни поне по три основни причини. Първо, иконо-

мическото равнище на България е несравнимо по-ниско в сравнение с това 

на основните водещи икономики в ЕС, така че няколко крачки напред на 
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българската икономика съответстват на една крачка на големите европейски 

икономики; второ, България е перманентен бенефициент на целеви финан-

сови ресурси във вид на грантове от богатите страни от ЕС, чието значение 

не е редно да се подценява; трето, не могат да се съпоставят скорости на 

движение на участници, които се движат по различни по характер трасета – 

водещите европейски икономики си проправят път по непознати и трудноп-

роходими терени, докато българската икономика се движи по добре познати 

и обработени пътища.   

Значително по-правдоподобно е сравнението между динамики на съ-

поставими икономики. Такава група от икономики се формира от страните от 

СИВ-ЕС. В тези страни се е провеждала съзнателна централизирана политика 

на икономическо сближаване и на преливане на икономически ефекти, така че 

до 1990 г. те се движат икономически в блок. Включването им в ЕС разкрива 

пред тях възможности за използване на собствения им интелектуален, власто-

ви и ресурсов потенциал. Това е причината, поради която в настоящето изс-

ледване е възприет сравнителният анализ основно за страните от СИВ-ЕС. 

Използваната информация е предимно от статистиката на Eurostat. При 

всички други случаи източникът на информация е изрично отбелязан. Ста-

тистиката на ПБ е обект на съществени корекции във времето, поради което 

следва задължително да се спомене, че използваната информация е към на-

чалото на 2020 г. (месец април). Приведена е и информация за 2019 г., но 

поради предварителния £ характер с подлежащи във времето корекции, не-

рядко твърде съществени, тя се използва повече условно. 

В настоящата студия е направен опит за цялостно проследяване и ана-

литична оценка на всички основни презгранични финансови потоци най-

вече в страните от СИВ-ЕС и тяхното въздействие върху икономическата им 

динамика. Периодът, в рамките на който се оценяват финансово-икономи-

ческите процеси, е основно след световната криза от 2008 г. до 2018 г. Съ-

поставят се както позитивните, така и негативни аспекти на презграничното 

движение на финансови ресурси за разглежданите страни. Особен акцент е 

поставен на макроикономическите елементи и политики, които очертават, 

създават условия, както и предопределят мащабите, взаимодействията и 

проекциите на презграничните финансови потоци.  
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Изводите, препоръките и заключенията са насочени преди всичко към 

усъвършенстване на различни по характер елементи на макроикономически-

те политики в контекста на бъдещето членство на страната в еврозоната и 

особено за подкрепяне на усилия за откъсване от опашкарската икономичес-

ка позиция, която България устойчиво заема в ЕС.  

 

Глава първа 

Текущи трансфери 
 

Текущите презгранични трансфери фигурират в текущата сметка на 

ПБ. В съответствие с шестото издание на „Ръководство по платежен ба-

ланс и международна инвестиционна позиция“, което се прилага от БНБ от 

2015 г. насам, текущата сметка на ПБ се състои от три части: 1) стоки и ус-

луги; 2) първичен доход (нето); 3) вторичен доход (нето).  

За целите на настоящето изследване се оценяват и проследяват отдел-

ни елементи от втората и третата част на текущата сметка, които са свързани 

с директни финансови трансакции. Първата част отразява презграничното 

движение на стоки и услуги и свързаните с тях плащания, т.е. тя кореспон-

дира пряко с икономически по характер трансакции, а не с финансови. 

1.1. Първични доходи 

В статистиката за първичния доход в ПБ се разграничават две състав-

ки: кредит и дебит. Кредитът отразява получените задгранични първични 

доходи от дейности и активи на резиденти, а дебитът – същият вид доходи, 

но получени от нерезиденти в страната, които могат да останат в страната 

(отразявани със знак „плюс“ в ПБ) или да бъдат репатрирани (означавани 

със знак „минус“ в ПБ). 

Първичният доход (кредит или дебит) се състои от три основни еле-

мента: 1) компенсация на наетите; 2) инвестиционен доход; 3) друг първи-

чен доход.  

Компенсацията на наетите представя трудови доходи, получени от ре-

зиденти за предоставени трудови услуги на нерезиденти (кредит), а обрат-
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ният поток – заплатени услуги от резиденти на нерезиденти, е дебит. Анало-

гично е и съдържанието на втората съставка – инвестиционен доход, но за 

доходи, получени от инвестиции. Третата съставка допълва първите две и тя 

е минимална.    

Първичен доход – кредит 

От гледна точна на презграничното движение на инвестиции и капита-

ли интерес представлява равнището и динамиката на инвестиционния доход. 

Аналогично на логиката на наредбата на елементите във финансовата сметка 

на ПБ, инвестиционният доход се формира от три основни елемента: 1) до-

ход от преки инвестиции; 2) доход от портфейлни инвестиции; 3) доход от 

други инвестиции. 

В таблица 1 са представени динамиките и равнищата на инвестицион-

ния доход, който постъпва в страните бенефициенти, от инвестирани нацио-

нални финансови ресурси в чужбина. Числата са информативни, но сами по 

себе си не особено показателни. Оценката на наблюдаваните промени изис-

ква проследяване на редица свързани показатели, някои от които се анали-

зират в следващите части на настоящото изследване. Независимо от това 

обаче данните от таблица 1 възбуждат определени размисли. 

Таблица 1 

Инвестиционен доход – кредит (приток на доход) 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

Естония 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 

Латвия 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

Литва 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 

Полша 1,6 3,2 3,3 4,1 3,9 3,8 3,5 3,6 4,6 5,0 

Румъния 0,6 0,3 0,7 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 

Словакия 1,0 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 1,1 1,1 1,1 1,3 

Унгария 11,2 12,0 8,5 8,8 8,0 6,2 5,0 8,3 8,9 8,0 

Чехия 2,9 2,6 3,0 3,8 2,7 3,0 3,7 4,2 6,8 6,4 

Източник: Eurostat. 
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Инвестирането на национални финансови ресурси в чужбина е профе-

сионална дейност, която изисква и предполага добре отработени умения, 

както и необходимо критично равнище на инвестиционна култура. То е 

функция също и на достигнатата степен на икономическо развитие. Инвес-

тирането не е самоцелно, а се свързва с реализацията на относително висока 

и приемлива възвръщаемост на инвестициите.   

Като цяло при всички страни от СИВ-ЕС се фиксира позитивна възхо-

дяща динамика на реализирания доход от инвестиран в чужбина национален 

капитал. След кризата от 2007 – 2008 г. лихвените равнища в света намаля-

ват прогресивно, но въпреки това страните от СИВ-ЕС съумяват да компен-

сират с по-висока инвестиционна активност в чужбина, както и чрез инвес-

тиране в по-доходоносни финансови инструменти. Наблюдаваната тенден-

ция е възможна благодарение на последователното разширяване на иконо-

мическите възможности в разглежданите страни и на процеса на икономи-

ческо догонване към развитите страни в ЕС. Изключение от тази обща тен-

денция прави Унгария, при която се забелязва свиване на инвестиционния 

доход, но, от друга страна, тя съумява да си осигури чувствително по-висок 

инвестиционен доход в абсолютни измерения.  

Сравнителните междустранови оценки на първичния инвестиционен 

доход – кредит, следва да стъпят на определена форма на нормиране. В кон-

кретния случай съотнасянето към БВП или към национални инвестиции не е 

достатъчно показателно, тъй като става въпрос за достигнати професионал-

ни умения. Това е причината, поради която познавателна стойност притежа-

ва оценката за получен инвестиционен доход на човек от населението. 
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Фиг. 1. Инвестиционен доход – кредит, 

на човек от населението (2018 г.) 

 

На фигура 1 е представен инвестиционният доход – кредит на човек от 

населението за 2018 г. Почти при всички страни от СИВ-ЕС за изучавания 

период се наблюдава относително плавна тенденция на нарастване.  

В дясната страна на скалата се открояват три страни – Чехия, Естония 

и Унгария, които съумяват да постигнат относително високи равнища на 

първичен инвестиционен доход. Естония и Чехия са и с най-висок БВП на 

човек от населението сред разглежданите страни (около 19 хил. EUR през 

2018 г.). При Унгария положението е по-различно – тя е с по-нисък БВП на 

човек от населението през 2018 г. (13,7 хил. EUR), но видимо е съумяла да 

се интегрира икономически по-успешно сред развитите страни в ЕС. Тя тра-

диционно се е ползвала и с по-голяма икономическа свобода през годините 

на т.нар. социализъм. 

От лявата страна на фигура 1 са най-бедните страни в ЕС (България и 

Румъния) с БВП на човек от населението средно около 9 хил. EUR през 2018 

г. Такава позиция се свързва логично с неособено успешна финансово-

икономическа експанзия зад граница. Полша е със сравним БВП на човек от 
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населението с Унгария, но също изостава със задграничната си икономичес-

ка експанзия.  

Данните от фиг. 1 показват, че реализираният от национални задгра-

нични инвестиции доход се свързва по определен начин както с числеността 

на населението в конкретната страна, така и с достигнатото икономическо 

развитие1. Последното е и индикатор за степента на интегрираност на стра-

ната в европейските икономически структури. Взаимовръзката е двупосочна 

– по-високият икономически стандарт създава условия и стимулира задгра-

ничните инвестиции по количество и качество, а от своя страна реализира-

ният по-висок инвестиционен доход – кредит, е фактор за прираста на БВП – 

той увеличава брутния национален разполагаем доход (БНРД), респективно 

търсенето в икономиката, което стимулира предлагането. Всичко това съот-

ветства на икономическата логика.  

Четирите страни членки на еврозоната от страните от СИВ-ЕС (Есто-

ния, Литва, Латвия и Словакия) поддържат подходящ икономически стан-

дарт, който им позволява да инвестират в чужбина при относително прием-

лив успех. Показателно е, че те съумяват да осигуряват приличен доход 

много преди включването си в еврозоната. Това е и своеобразен косвен по-

казател за степента на зрялост на съответните икономики за включване към 

еврозоната. 

Всеки доход следва да се свързва и да се проектира най-вече с осигу-

ряваната инвестиционна възвръщаемост. Нейната оценка е възможна при 

използване на информация от таблиците на МИП на отделните страни. Ин-

вестиционният доход към дадена година е резултат от функционирането на 

сумарния размер на местния капитал, инвестиран в чужбина. Доходът е към 

дадена година, но той е резултат от натрупани през годините местни инвес-

тиции в чужбина. Последният показател фигурира в МИП във вид на активи.  

 

                                                 
1  Подобна констатация специално за презграничното движение на преки инвестиции се 
прави от: Spasova, E. The Balance-of-Payments Constrained Growth Model in 
Transitional Economy: The Case of Bulgaria. // Economic Crisis, Development and 
Competitiveness in Southeastern Europe. Theoretical Foundations and Policy Issues (еd. A. 
Karasavvoglou, D. Kyrkilis, G. Makris, P. Polychronidou). Springer International 
Publishing, 2016, pp. 75 – 92. 
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На фигура 2 е представена средната възвръщаемост на инвестирания 

местен капитал в чужбина за 2018 г. Показателят е относително устойчив 

през годините, така че информацията за 2018 г. дава добра представа за 

стойността на показателя във времето. 

Прави впечатление разграничаването на четири страни – Полша, Че-
хия, Естония и Унгария. При тях средната възвръщаемост е средно около 
2,5%, докато при останалите страни тя е средно около един процент. При 
ниските лихвени равнища в световен план към конкретната година постиг-
натата възвръщаемост на направени инвестиции в чужбина е добър атестат 
за инвеститорите в тези страни. Натрупването на чуждестранни активи в 
тези страни обхваща дълъг период, така че наблюдаваната особеност не мо-
же да е резултат от случайни събития. Показателно е също, че в страните 
членки на еврозоната (както и в България, но без Естония) доходността на 
инвестициите в чужбина е доста по-ниска. Членството в еврозоната създава 
стимули за по-интензивен капиталов обмен, от който се възползват местните 
инвеститори, без да съумяват да максимизират постигнатата доходност. За 
страните извън еврозоната обаче нещата не стоят по такъв начин, видимо 
там инвеститорите търсят и намират по-изгодно влагане на капиталите си, 
поради което и постигнатата доходност е по-висока.  

Въпросът опира и до степента на подготвеност и на обиграност на 
местните инвестиционни екипи. Влияние оказва достигнатото равнище на 
икономическо развитие. България и Румъния са най-слабо развитите страни 
от групата и при тях доходността от чуждестранните активи е най-ниска.  

Възвръщаемостта на чуждестранните активи на страните от СИВ-ЕС 
зависи и от структурата на направените в чужбина инвестиции. На фигура 3 
може да се проследи структурата на дохода от задгранични инвестиции за 
посочените страни за 2018 г. Влияние оказва степента на интегрираност на 
съответните икономики в ЕС. Страните с висока възвръщаемост на инвести-
циите съумяват да го постигнат благодарение на доминираща възвръщае-
мост от преки инвестиции в чужбина. Този елемент е и най-доходоносният, 
както е и показател за достигната по-висока степен на икономическо разви-
тие. Като най-благоприятна конфигурация в този контекст се открояват Че-
хия, Естония и Латвия, при които възвръщаемостта от преки инвестиции в 
чу 
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чужбина се оценява на около 6%, след тях се нареждат Унгария, Полша и 

Литва, които успяват да постигнат възвръщаемост средно малко повече от 

4%, следва Словакия с възвръщаемост от под 3%, а наредбата завършват 

България (с възвръщаемост от под 2%) и Румъния (около 1%). Особеност на 

българските чуждестранни активи е чувствителният дял на портфейлни ин-

вестиции, в които доминират прекомерно високите международни валутни 

резерви, благодарение на продължителното действие на паричния съвет. 

Като цяло поддържането на доходоносни инвестиции в чужбина (чуж-

дестранни активи) е високо специализирана дейност, която изисква превъз-

ходна професионална подготовка, натрупан опит, установени традиции и 

съответна икономическа култура. Разглежданите страни не са равностойни в 

посочения контекст, поради което и резултатите от инвестиционната им 

дейност в чужбина не са свързани и съпоставими. Инвестициите в чужбина 

на местни лица и организации от страните от СИВ-ЕС са оправдани, ако 

осигуряват преди всичко по-висока възвръщаемост в сравнение с национал-

ните. При недоразвити икономики надделяват други съображения. България 

например поддържа брутни международни валутни резерви, които са при-

мерно трикратно по-високи от препоръчваните икономически приемливи 

равнища (поради продължителното действие на паричен съвет), които по 

закон следва да се поддържат в нискорискови дългови инструменти, респек-

тивно да бъдат инвестирани в нискодоходни ценни книжа. Съмненията в 

качеството на местното макроикономическо управление, както и нерядко 

криминалният произход на натрупаните средства, стимулират местни инвес-

титори да поддържат авоари в чуждестранни търговски банки при минимал-

на доходност. Всичко това се отразява на ниската възвръщаемост на местни-

те чуждестранни активи. 

Първичен доход – дебит 

Формирането на първичния доход – дебит (основно репатриран до-

ход), се подчинява на по-различна логика от тази на първичния доход – кре-

дит. Инвестиционният доход – дебит, е следствие от привлечени чуждест-

ранни капитали в страната, както и от секторите, в които те са инвестирани. 

Решенията на чуждестранните инвеститори зависят от общата оценка на 
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социално-икономическото състояние на страната домакин, но и от конкрет-

ни макроикономически решения на местните правителства. Такива са нап-

ример емисии на местни държавни ценни книжа на МКП, които са свързани 

както със социално-икономически, така и с политически фактори на местно 

ниво. 

Многостранно е влиянието на разнообразните социално-икономически 

фактори, които въздействат на решенията на чуждестранните инвеститори. 

Освен икономически, нерядко съществено влияние върху тях оказват също 

социологически, а дори и психологически преценки. Тяхното ранжиране не 

е възможно да се формира въз основа на елементарни количествени съпос-

тавки.  

Таблица 2 

Инвестиционен доход – дебит (изтичане на доход) 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 1,9 1,6 2,1 1,7 2,3 1,6 2,9 3,5 3,5 3,7 

Естония 1,1 1,5 1,8 1,7 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 1,7 

Латвия -0,2 0,7 1,1 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5 1,8 

Литва 0,0 1,1 1,9 1,8 1,5 1,1 2,1 2,1 2,3 2,4 

Полша 15,6 20,2 21,2 22,4 22,1 23,7 23,3 25,1 25,1 26,4 

Румъния 2,9 2,6 3,3 4,1 5,4 4,2 5,9 7,0 7,6 8,7 

Словакия 3,0 4,5 5,3 4,2 3,5 4,2 5,1 5,1 4,9 5,1 

Унгария 16,8 18,2 15,7 16,0 14,6 14,4 14,1 15,3 17,6 16,7 

Чехия 11,3 13,2 12,9 14,3 13,8 14,2 15,1 15,7 18,8 18,6 

Източник: Eurostat. 

 

На таблица 2 са представени равнищата и динамиките на инвестици-

онния доход – дебит, за страните от СИВ-ЕС. При всички страни се наблю-

дава прираст на показателя, но той е различен за отделните страни. Забеляз-

ват се и съществени колебания, твърде често трудни за обяснение.  

През 2015 г. (продължаващо в следващата година) в България репат-

рирания инвестиционен доход – дебит, е почти двойно по-голям в сравнение 
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с 2014 г. Наблюдаваното рязко колебание се дължи: 1) на репатрирана през 

2014 г. крупна реализирана печалба от ПЧИ в страната; 2) на мостов заем 

(Bridge Bond Loan), емитиран от българското правителство на МКП на стой-

ност 1500 млн. EUR през декември 2014 г.; 3) на еврооблигации, емитирани 

на МКП, с падеж 2024 г. през юли 2014 г. на стойност 1493 млн. EUR; 4) на 

вътрешни едногодишни облигации на стойност 1082 млн. лв., свързани с 

фалита на КТБ (Държавен дълг 2014). Бюджетната политика в страната въз-

действа върху динамиката на презграничните финансови потоци, по-

специално на привлечените чуждестранни капитали. 

Три страни се открояват с относително високото равнище на репатрира-

ния инвестиционен доход – Полша, Чехия и Унгария (табл. 2). По-различна е 

картината обаче, ако се направи съпоставка спрямо числеността на населени-

ето (фиг. 4). И тук, както и при инвестиционния доход – кредит (фиг. 1), се 

открояват трите страни Естония, Унгария и Чехия. Наредбата на страните на 

двете посочени фигури е сходна. И при двата случая степента на икономичес-

ко развитие на страните оказва позитивно въздействие върху презграничното 

движение на инвестиционния доход. Разликата е в обемите, посочени на двете 

фигури – репатрираният инвестиционен доход като цяло превишава с повече 

от два пъти постъпилия в страните инвестиционен доход. Тази пропорция се 

свива при по-високо равнище на икономическо развитие. 

Съществена е и разликата в структурите на инвестиционния доход –

кредит (фиг. 3), и на инвестиционния доход – дебит (фиг. 5). При инвести-

ционния доход – дебит, доминира доходът от преки инвестиции в страните 

от СИВ-ЕС. Това, което интересува чуждестранните инвеститори и от което 

те съумяват да извлекат доминиращата част от дохода си, са преките инвес-

тиции. Средната годишна възвръщаемост от преките чуждестранни инвес-

тиции в страните от СИВ-ЕС е около 5%, т.е. примерно два и половина пъти 

по-висока от тази, която съумяват да постигнат инвеститорите от страните 

от СИВ-ЕС от преките си инвестиции в чужбина. 

Като цяло първичният доход (нето) във всички страни от СИВ-ЕС е 

отрицателен и се задълбочава през последните пет години средногодишно с 

около една десета. Той следва да се компенсира от другите елементи на ПБ. 

Във всички страни се забелязва стремеж за повишаване на постъпващите в 
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Фиг. 4. Инвестиционен доход – дебит, на човек 

от населението (2018 г.) 
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Фиг. 5. Структура на инвестиционния доход – дебит (2018 г.) 
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страните първични доходи, но доходите от инвестиции в чужбина продъл-

жават да бъдат на прекалено ниско равнище. Същевременно чуждестранни-

те инвеститори успяват да постигнат достатъчно приемлива възвръщаемост 

от своите инвестиции в тези страни основно за сметка на преките си инвес-

тиции. 

1.2. Вторични доходи: Емигрантски финансови преводи 

Информационно захранване 

Процесът на презгранично движение на парични средства във вид на 

емигрантски преводи в световен план се следи статистически основно и тра-

диционно от Световната банка (СБ). ПБ у нас предоставя относително по-

нова подобна информация (примерно за последните десетина години).  

Съпоставката на двата информационни източника откроява различия, 

които е трудно да се обяснят. Така например СБ оценява емигрантските 

преводи за 2018 г. у нас на 2395 млн. USD, докато оценката на БНБ за същия 

показател е 1176 млн. EUR. БНБ оценява средногодишният валутен курс 

BGN/USD за 2018 г. на 1,708, респективно  EUR/USD – на 0,873. Този курс 

не обяснява различията в съответната информация между двата източника.  

СБ има значително по-голям опит, следи по-пряко и по-изчерпателно 

презграничното движение на финансови ресурси, а съществуват и различия 

в използваните дефиниции и методология. В настоящия материал се използ-

ват и двата източника при изрично посочване на конкретния информацио-

нен източник.  

Динамика на емигрантските преводи – кредит 

Емигрантските финансови преводи (workers’ remittances) са част от 

вторичните доходи (нето) като елемент на текущата сметка на ПБ. Те са във 

вид на кредит и дебит, като кредитът представя постъпилите в страната 

емигрантски преводи, а дебитът – репатрираните от страната емигрантски 

преводи.  

За страните от СИВ-ЕС емигрантските преводи – дебит, са все още 

малки. По данни на Eurostat, за периода 2010 – 2018 г., единствено Чехия се 

откроява – при нея репатрираните от страната емигрантски преводи (дебит) 
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превишават постъпилите в страната емигрантски преводи с 13%. В Унгария 

репатрираните емигрантски преводи за същия период са 37% от постъпили-

те в страната, в Словакия и Естония – по около една пета. В България същи-

ят дял за същия период е едва един процент.  

Емигрантските преводи – дебит, са своеобразен косвен индикатор за 

степента на икономическа развитост и зрялост на съответната страна. Колкото 

дадена страна стои по-високо в скàлата на икономическото си развитие, тол-

кова повече мигранти се насочват към нея, респективно толкова повече са 

емигрантските преводи – дебит. Данните за страните от СИВ-ЕС потвържда-

ват тази икономическа логика и очаквания. Заслужава също да се отбележи, 

че презграничното движение на населението има и вътрешен за страните от 

СИВ-ЕС характер – население от по-слабо развитите страни се преселват и 

заработват доходи в по-високо развитите страни от същия регион (ЦИЕ). 

Основен показател в специализираната литература, определящ относи-

телната величина на емигрантските преводи, е тяхната абсолютна величина, 

съотнесена към БВП (в проценти, фиг. 6).  
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По посочения показател, в рамките на деветте страни, се очертават две 

групи (по-непосредствено откроени към края на периода). В първата група 

се включват четири страни – България, Латвия, Литва и Унгария (присъеди-

нила се към групата в последните пет години), при които делът на емигрант-

ските преводи е в рамките на 3 – 4% от БВП. Втората група се състои от 

останалите пет страни от СИВ-ЕС, при които въпросният дял е в рамките на 

1 – 2%.   

Като правило населението е склонно да търси по-добри възможности 

за препитание в странство тогава, когато съществуват трудности за заработ-

ване на приемливи трудови възнаграждения в собствената страна. При три 

от страните в първа група (Литва, Латвия и България) намалението на насе-

лението за периода 2010 – 2018 г. е най-високо сред 9-те страни (9,9%, 8,2% 

и 5% съответно, по данни на СБ). Разпространен е битовизъм, според който 

населението гласува с краката си. Посочените три страни се придържат 

(придържаха) към еднакъв валутен режим – в България действа паричен 

съвет, както действа паричен съвет в Литва и Латвия до приемането им в 

еврозоната. Съвпадението само по себе си не е достатъчно за формулиране 

на генерални изводи, но все пак то би следвало да възбуди критично мисле-

не. Четвърта в неприятната класация (по намаление на населението) е Румъ-

ния, а на пето място е Унгария. Съпоставката между по-малкия относителен 

емигрантски поток, от една страна, и високите емигрантски преводи, от дру-

га, за Унгария би могло да се обясни с по-добро пласиране на унгарците 

(дори традиционно) на задграничния трудов пазар. 

Неблагоприятната икономическа ситуация стимулира емиграцията и 

като следствие и необходимост – нарастват емигрантските преводи.  

Средно за всички девет страни се наблюдава стабилизиране на съот-

ношението между емигрантски преводи – кредит, и местни инвестиции (по-

казател „бруто образуване на основен капитал“ от статистиката на БВП – 

БООК) около 2% за 2013 – 2018 г. Икономическата логика подсказва (и 

практиката го потвърждава), че с повишаването на икономическия стандарт 

в страните от СИВ-ЕС емигрантските преводи относително ще намаляват. 

При България обаче има ясно очертан тренд на нарастване, като в края 

на разглеждания период България поема лидерството след 9-те страни. Тази 
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статистика противоречи на уверенията на официалните управленски органи 

за стимулиране и ускоряване на обратния емигрантски процес.  

Причините за позитивния тренд на емигрантските преводи у нас след-

ва да се търсят в преобладаващата и задълбочаваща се неблагоприятна пре-

ценка на българското население на местната икономическа конюнктура, на 

неудовлетворителните перспективи за постъпателно икономическо развитие 

в страната, както и на необходимостта за осигуряване на повече финансови 

ресурси за членове на семейството и близки родственици, останали в Бълга-

рия.  

Емигрантски преводи и икономическа динамика 

През 2017 г. емигрантските преводи – кредит, в България (по СБ) се 

оценяват на 3,8% от БВП, а темпът на прираст на БВП в същата година е 

3,5% (НСИ). В следващата 2018 г. съответните числа са 3,7% и 3,1%. Пред-

вижданията за 2019 г. са съответно 3,4% (СБ) и 3,3%! 

Оценките на СБ показват, че емигрантските преводи не само намаля-

ват бедността в страните бенефициенти, но и съдействат за постигане на по-

високи темпове на икономически растеж (The use … 2015). От съпоставката 

на горните числа се вижда, че емигрантските преводи у нас през последните 

години осигуряват прираста на БВП с излишък. Местният икономически 

прираст е за сметка на чистия приток на емигрантски преводи, т.е. ендоген-

ните фактори за икономически растеж в страната не съумяват сами за себе 

си да осигурят икономически напредък. Подобно състояние не може да про-

дължава дълго и очертаният тренд ще се пречупи (по различни причини). 

Проблемът е дали местната икономика ще бъде в състояние да преодолее 

пречупването на тренда, така че да се осигури по-нататъшен устойчив ико-

номически растеж. Отговорът не е еднозначен и поставя на изпитание мак-

роикономическата политика. 

Емигрантски преводи и преки чуждестранни инвестиции 

На фигура 7 (данните за 2019 г. са прогнозни, въз основа на информа-

ция до м. ноември 2019 г.) е представена съпоставка между размера на 

емигрантските преводи, от една страна, и на преките чуждестранни инвес-

тиции, от друга. 
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Фиг. 7. България 2010 – 2019: Емигрантски преводи 

и преки чуждестранни инвестиции 
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Нормално е ПЧИ да превишават емигрантските преводи и това е така до 

2017 г. В последните две години обаче се наблюдава обратно съотношение – 

като финансов ресурс емигрантските преводи превишават ПЧИ, което е ха-

рактерно за слабо развитите икономики. Има различие в характера на двата 

показателя – ПЧИ увеличават непосредствено производствените възможности 

на страната, докато емигрантските преводи се разпределят за потребление, но 

и за инвестиции. Емигрантите са родени и израснали в България, те са запоз-

нати основно с финансовата и икономическа специфика в страната, мислят за 

евентуалното си репатриране, а заработените от тях доходи в чужбина са зна-

чими като финансов ресурс много повече в България, отколкото извън Бълга-

рия. Най-пряката инвестиция е във вид на закупен и търгуван недвижим имот 

в страната, което обяснява в определена степен повишеното вътрешно търсе-

не на строителна продукция при относително слабото им използване.   

Подобряването на вътрешни условия за бизнес биха стимулирали мес-

тните емигранти да се насочат към стартиране на бизнес начинания в роди-

ната си, така че да се повиши инвестиционното използване на емигрантски-

те преводи.  

Географска структура на емигрантските преводи 

ЕС е основният източник на емигрантски преводи, като е оформен и 

позитивен тренд (фиг. 8). Ситуацията ще претърпи определена промяна след 

напускането на ЕС от Обединеното кралство. При всички случаи обаче е 

видно, че ЕС е средата, в която се генерират основните емигрантски прево-

ди, и тази доминация най-вероятно ще продължи и в бъдеще. 

Оценката на правните възможности за свободен обмен на трудови ре-

сурси в рамките на ЕС често е нееднозначна. Безусловно обаче истинските 

причини за емигрантския поток следва да се търсят в неудовлетворителните 

вътрешни условия за труд и икономически прогрес. Благоприятните ендо-

генни бизнес условия потискат емиграцията и обратно.  

*   *   * 

Глобализацията облекчава процеса на свободно движение на хора и 

стоки. Констатацията се отнася с много по-голяма сила за страните от ЕС. 

Освен че дава възможност на хората да обменят активно опит и да разширя-
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ват кръгозора си, освободеното презгранично движение на хора смекчава 

икономическите несгоди. Населението търси най-добро приложение на своя 

труд и чрез видими и невидими канали съдейства за повсеместното повиша-

ване на икономическата ефективност. Свободното движение на хора предос-

тавя възможност на икономическите емигранти да подпомагат финансово 

членове от семейството и близките си в родната страна.  

Всеки макроикономически показател има своята познавателна стой-

ност, подсказва за характера и същността на определени икономически про-

цеси и следва да се използва за формиране и коригиране на конкретни уп-

равленски въздействия (Mintchev et al. 2016). В противен случай, неблагоп-

риятните социално-икономически ефекти се случват „изненадващо“ и „нео-

чаквано“ и изправят управлението пред своеобразна „непредвидена“ кри-

зисна ситуация.   

 

Глава втора 

Брутен национален разполагаем доход 

 

По дефиниция БНРД се оценява по следния начин: 

GNDI = C+I+(X-M+TRf+Yf) = GDP+TRf+Yf, 

където: 

GNDI – брутен национален разполагаем доход (БНРД);  

GDP – брутен вътрешен продукт (БВП); 

C – крайно потребление (от баланса на БВП по разходи за край-

но използване); 

I – бруто капиталообразуване (от баланса на БВП по разходи за 

крайно използване); 

X – износ на стоки и услуги (от баланса на БВП по разходи за 

крайно използване); 

M – внос на стоки и услуги (от баланса на БВП по разходи за 

крайно използване); 

Yf – нетни текущи доходи от чужбина (нетен първичен доход от 

текуща сметка на ПБ); 
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TRf – нетни текущи трансфери от чужбина (нетен вторичен доход 
от текуща сметка на ПБ). 

В съответствие с изписаното по-горе представяне нетните първични и 
вторични доходи като елементи на текущата сметка на ПБ допълват (или 
редуцират) БВП, за да формират БНРД. Аналогично на въздействието на 
вноса и износа на стоки и услуги върху величината на БВП, така и нетните 
първични и вторични доходи въздействат върху величината на БНРД, който 
дава представа за възможностите на населението да формират платежоспо-
собно търсене в рамките на националното стопанство.  

Таблица 3 

Нетен сумарен доход (първичен и вторичен) 

(млрд. EUR) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,5 0,1 1,0 0,8 0,8 -0,4 -0,9 -0,5 -0,7 

Естония -0,7 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4 -0,4 

Латвия 0,6 0,4 0,2 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 

Литва 0,6 -0,3 -0,7 0,1 0,6 -0,5 -0,7 -0,8 -0,7 

Полша -11,8 -11,5 -12,3 -12,3 -14,3 -15,5 -19,1 -19,1 -21,9 

Румъния 1,7 1,1 0,4 -0,1 0,3 0,0 -0,9 -1,2 -2,5 

Словакия -2,5 -3,2 -2,2 -2,0 -2,1 -2,6 -3,9 -3,1 -3,1 

Унгария -5,0 -5,6 -5,2 -3,6 -5,5 -6,3 -4,8 -6,2 -6,0 

Чехия -10,4 -9,9 -10,5 -10,0 -9,7 -9,4 -10,3 -11,6 -11,7 

Източник: Eurostat. 

 
В таблица 3 е представен абсолютният нетен сумарен доход за страни-

те от СИВ-ЕС (като елементи на ПБ). Преобладават отрицателните стойнос-
ти, което означава, че нетният презграничен доход намалява платежоспо-
собното търсене на местното население. Нещо повече, дори се наблюдава 
тенденция на нарастване на негативните стойности. Оценката на тази тен-
денция не е еднозначна. 

Негативните стойности се формират от първичните доходи, по-
специално от репатрирането на доход, най-вече като следствие от наличието 
на 
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Фиг. 9. Сумарен нетен доход (първичен и вторичен) (2018 г.) 
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на ПЧИ. Страните от СИВ-ЕС имат нужда от ПЧИ за модернизиране на 

производителните си сили, но паралелно с това се индуцира доход, който се 

репатрира. Идеалният случай би бил тогава, когато този доход се реинвес-

тира в страната, но това невинаги се случва 

Абсолютните стойности от таблица 3 следва да се нормират, за да да-

дат по-ясна представа за относителната стойност на изтичането на доход, 

респ. за намаляването на БНРД спрямо БВП. Естественото нормиране е 

спрямо БВП, а на фигура 9 е показан делът на сумарния нетен доход (първи-

чен и вторичен) спрямо БВП за 2018 г. От дясната страна на скалата са ико-

номически по-развитите страни от ЦИЕ, при които този дял достига непре-

небрежими стойности. Те отразяват относителните плюсове и минуси на 

глобализацията – всички страни правят възможното за привличане на чуж-

дестранен капитал, но трябва да се примирят и с обратната страна на медала 

– изтичането на доход и намаляване на БНРД. Практиката показва, че край-

ният съвкупен икономически резултат е като правило положителен – ико-

номиката се модернизира, производството се усъвършенства, местният ме-

ниджмънт повишава квалификацията си.  

Икономическата логика подсказва, че с достигането на по-висока сте-

пен на икономическо развитие негативните стойности на относителния до-

ход ще намаляват. Информацията не е еднозначна, т.е. процесът се влияе 

съществено от спецификата на отделната страна, от структурата на иконо-

миката, както и от икономическите традиции. Все пак обаче се откроява 

определена тенденция, видна от фигура 10. Тя показва състоянието на конк-

ретния показател в страните от ЕС за 2018 г., разпръсването на отделните 

точки е чувствително, но въпреки това е оформена определена тенденция. 

Като цяло може да се заключи, че при ниска степен на икономическо разви-

тие делът на съвкупния доход в БВП (негативен) е относително нисък, с раз-

витието на икономиката този дял намалява, но след преминаване на опреде-

лен праг гравитира отново към нулата.  
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Глава трета 

Капиталови трансфери 

 

Статистиката за капиталовите трансфери фигурира в капиталовата 

сметка на ПБ. Тя съдържа:  

1) Придобиване/разполагане с непроизведени, нефинансови активи. 

Включват се трансакции, свързани със специфични материални активи 

(природни ресурси; договори, лизинги и лицензи; маркетингови активи 

(респ. търговска репутация) и конкретни нематериални активи (плащания, 

права на ползване, търговски марки и др. под.).  

2) Получени или направени безвъзмездни капиталови трансфери (оп-

рощаване на дълг, неживотни застрахователни искове, инвестиционни суб-

сидии, еднократни гаранции и други дългови елементи, капиталови такси, 

както и други капиталови трансфери).  

Статистиката на капиталовата сметка на ПБ разграничава кредит (полу-

чени) и дебит (направени, отдадени) капиталови трансфери. Основният еле-

мент, който представлява интерес от гледна точка на финансовите взаимоот-

ношения в ЕС и интересите на страните от СИВ-ЕС, е капиталовият трансфер 

– кредит, който включва предимно инвестиционните субсидии, отпускани от 

ЕС. Тази позиция не представя цялата маса от финансови помощи, отпускани 

от ЕС, а само тези, които са с чисто инвестиционен характер. 

На таблица 4 са представени реално направените капиталовите транс-

фери във вид на сумарни инвестиционни субсидии за страните от СИВ-ЕС. 

Те са в абсолютни измерения и сами по себе си са недостатъчно информа-

тивни.  

Обичайното нормиране на финансовите помощи от ЕС е спрямо БВП 

(Дурова 2018). Субсидиите обаче са инвестиционен ресурс, вливат се в на-

ционалните инвестиции и се абсорбират от инвестиционния потенциал на 

страните, поради което е по-приемливо тяхното нормиране спрямо нацио-

налните капитални вложения (във вид на бруто образуване на основен капи-

тал (БООК) като елемент на БВП в разбивката на БВП по метода на разхо-

дите за крайно потребление). 
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Таблица 4 

Капиталови трансфери – кредит 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 1,0 1,3 1,0 0,4 0,5 

Естония 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 

Латвия 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,8 0,7 0,3 0,2 0,5 

Литва 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 0,6 0,5 0,7 

Полша 5,3 6,7 8,3 8,9 9,3 10,7 10,7 5,0 6,2 11,2 

Румъния 0,7 0,4 0,8 1,8 3,0 --- 3,8 --- 2,0 1,8 

Словакия 0,5 1,1 0,9 1,4 1,3 0,8 3,0 1,8 0,8 1,5 

Унгария 1,7 2,2 2,4 2,6 4,0 4,0 5,3 1,0 1,5 2,8 

Чехия 1,4 1,2 0,5 2,2 3,1 1,1 3,7 1,9 1,8 0,9 

Източник: Eurostat. 

 

На фигура 11 е представено изменението на дела на европейските ин-

вестиционни субсидии в БООК (в проценти) по отделни страни от СИВ-ЕС.  

Това, което прави впечатление на пръв поглед (както и в табл. 4), е 

негладката промяна на финансовите помощи по години. Усвояването на 

средствата по европейските субсидии за програмния период 2007 – 2013 г. 

продължава и в следващите 2 – 3 години, при това с относително висока 

интензивност. То стартира с ниска скорост в началото на програмния период 

и постепенно се ускорява. Подобна динамика има своето инвестиционно 

обяснение, а и оправдание (Дурова 2018). То е особено отчетливо изразено 

за България, Унгария, Чехия и Словакия, но при Балтийските републики 

видът на кривата на усвояването е значително по-различен – те стартират 

относително ударно и съумяват да удържат приемливо темпо във времето.   

Очертава се гърбица на кривите на фигура 11 за 2014 – 2016 г. Това е 

времето, през което усилено се внедряват стартирали инвестиционни програ-

ми за програмния период 2007 – 2013 г. Вероятно видът на кривите ще се 

повтори в годините след 2020 г., когато ще настъпи времето за усвояване на 

основната част от финансовите помощи от ЕС за следващия програмен пери-

од. 
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Данните от таблица 4 и фигура 11 демонстрират силната вариация на 

усвояваните европейски средства в страните от СИВ-ЕС. Заслужава да се 

отбележи, че това е феномен за много страни от ЕС, като при някои страни 

(например Белгия, Ирландия, Люксембург) вариацията на използваните от  

ЕС помощи е изключително висока. Въпросът опира до успешното планира-

не и по-нататъшното изпълнение на предвидената инвестиционна активност 

от страна на местното макроикономическо управление.  

Причините за неравномерността на използваните финансови инвести-

ционни помощи (капиталови трансфери) от ЕС за страните от СИВ-ЕС и за 

страните от Западна Европа не са идентични. При страните от СИВ-ЕС до-

минират организационни проблеми, които нерядко корелират с недостатъч-

но добра административна подготовка и култура. Първоначалното забавяне 

на инвестиционните процедури се свързва с желанието на административно 

опериращи чиновници за неявно личностно (а и често групово) облагодетел-

стване. Въздействат също и възможностите на държавните бюджети, докол-

кото инвестиционните проекти следва да се дофинансират с национални 

средства. 

Оценката на отпусканите от ЕС финансови инжекции не е еднозначна 

(Николова 2017). Идеята се оценява като добра, но изпълнението нерядко 

опорочава предварителната идея. Факт е, че наличието на подобен вид фи-

нансови ресурси (своеобразно „безплатни“) поражда изкушения в управ-

ленския елит, които невинаги се съумява да се удържат. В резултат нерядко 

се отчитат спорни ефекти, а почти повсеместно се признава положителното 

въздействие на наличието на такъв вид фондове върху поддържането и раз-

растването на трудно контролируеми корупционни практики. В това отно-

шение следва да се оценят усилията на администрацията на ЕС за канализи-

рането на предлаганите помощи, както и за контрола върху тяхното целево 

използване, но остава съмнението за степента на неразкрити (или укрити) 

порочни практики. Най-малко опитът на България и общественото възприя-

тие демонстрират категорично, че подобни прикрити корупционни практики 

съществуват и не са изключение.   

Съпоставката на наблюдаваната неравномерност на усвояването на 

инвестиционните помощи (въз основа на величината на коефициента на ва-
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риация), от една страна, и оценката за степента на корупция в конкретната 

страна (въз основа на измерителя Corruption Perception Index на Transparency 

International), от друга, показва, че очакванията за някаква форма на свърза-

ност между двата показателя не са лишени от основания (фиг. 12). При 

страни с по-ниски равнища на корупция (по-високи стойности на Corruption 

Perception Index) усвояването на европейските фондове е по-равномерно във 

времето. Степента на равномерност на инвестираните средства съответства 

и на степента на ефективност на тяхното използване. 

Съществуват изследвания, които оспорват позитивното въздействие на 

европейските фондове върху икономическия растеж (Дурова 2018). Подобни 

оценки стъпват върху иконометрични зависимости, които би следвало да се 

приемат с необходимите резерви. При тях неизбежно се въвеждат опростя-

вания, които се предполага, че не биха повлияли съществено на крайните 

оценки. Възможностите на иконометричните оценявания достигат до опре-

деляне на степента на конкретна зависимост, след като тя е доказана като 

икономически феномен. Иконометриката не е в състояние да определи при-

чинно-следствените икономически връзки. Ако крайни иконометрични 

оценки конфронтират с икономическата логика, тогава нещо не се отчита 

както трябва. 

На фигура 11 може да се види, че реално получените европейски капи-

талови трансфери за страните от СИВ-ЕС за изучавания период са средного-

дишно в рамките на близо десета от местните инвестиции. България напри-

мер е получила реално за десетгодишния период инвестиционни субсидии за 

близо 7 млрд. EUR (8,5% от БООК), а всички страни от СИВ-ЕС – за повече 

от 180 млрд. EUR (почти 9% от сумарния за всички страни за десетгодиш-

ния период БООК). Елементарната икономическа логика не може да допус-

не, че подобни мащабни реални инвестиционни субсидии не са съдействали 

за ускоряване на икономическата динамика. Толкова повече, че тези финан-

сови ресурси са целеви, в съответствие с ангажирани оценки на донорите за 

ефекта от тяхното усвояване за страните бенефициенти. Показателно е, че 

най-високите темпове на икономически растеж за периода са достигнати 

през 2015 г. (4,0%) и 2016 г. (3,8%), когато и усвоените капиталови трансфе-

ри са най-големи. А ако инвестиционните субсидии действително не са съ-
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действали за повишаване на темповете на икономически растеж в страните-

бенефициенти, тогава е резонен въпросът къде са се просмукали въпросните 

капитали. Този тип процеси са достатъчно прозрачни и не съществуват 

проблеми с тяхното укриване. Безусловно обаче може да се помисли за по-

добряване на тяхното използване.   

Като цяло може да се отсъди, че страните от СИВ-ЕС са получили съ-

ществени инвестиционни помощи от ЕС. Повишаването на ефекта от тяхно-

то използване винаги ще стои на дневен ред, толкова повече, че съществуват 

проблеми с тяхното пълноценно усвояване (Николова 2014). 

 

Глава четвърта 

Презгранично изтичане на национален капитал 

 

В настоящата част се прави опит за оценка на презграничното изтича-

не на национален капитал (ПИНК) за страните от СИВ-ЕС. Тези страни са 

подбрани с оглед на тяхната сходна икономическа съдба до края на 80-те и 

началото на 90-те години на миналия век.   

Общата величина на ПИНК е сума от три показателя: 1) преки инвес-

тиции в чужбина; 2) портфейлни инвестиции в чужбина; 3) други инвести-

ции в чужбина. И трите показателя фигурират във „Финансова сметка“ на 

ПБ, активи.  

Eurostat все още не предоставя надеждна сравнителна информация за 

нетните изменения на „Резервни активи“ (Брутни валутни резерви) на съот-

ветните страни (като елементи на ПБ), които се поддържат преобладаващо 

като нискорискови инвестиции в чужбина. Това е причината, поради която 

тяхната величина не се отчита, въпреки че нерядко тя доминира. 

4.1. Елементи на капиталовия износ 

В таблица 5 е представена информация (в абсолютни измерения) на 

величината на местни преки инвестиции от страните от СИВ-ЕС в чужбина. 

Това е първият основен вид задгранична инвестиция. Логично е с времето и 

с развитието на икономиките на страните от СИВ-ЕС да нарастват преките 



112 

им инвестиции в чужбина. Съществува обаче много силна вариация по от-

делни страни дори и в тази ограничена общност от държави. Особено се 

откроява Унгария, най-вече през последните години2. При Полша 2016 г. е 

особена, но през останалите години от разглеждания период икономическата 

логика преобладава. При всички останали държави от представената извадка 

позитивният тренд на национални преки инвестиции в чужбина като цяло се 

потвърждава, макар и в различна степен.  

Таблица 5 

Преки национални инвестиции в чужбина 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,1 0,8 0,4 0,7 

Естония 1,0 0,9 -1,0 1,0 0,6 0,8 -0,5 0,3 0,6 -0,2 

Латвия -0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,1 0,2 0,5 -0,3 

Литва 0,4 0,1 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 0,4 0,8 

Полша 4,4 7,1 3,4 1,1 -2,5 5,1 4,4 12,8 3,4 1,6 

Румъния 0,0 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,2 --- 1,1 0,3 1,3 

Словакия 1,9 0,9 2,0 -1,0 1,0 0,1 1,3 3,7 1,4 1,4 

Унгария -2,8 -18,6 7,2 6,1 -2,8 7,1 -7,5 61,9 -12,2 -60,5 

Чехия 2,4 3,9 1,2 2,5 5,8 3,2 3,4 2,9 8,3 3,7 

Източник: Eurostat. 

 

В официалната статистика разбивката на преките инвестиции е по три 

позиции: 1) дялов капитал; 2) реинвестиране на печалба; 3) дългови инстру-

менти. От посочените три елемента реинвестирането на печалбата е с най-

устойчива динамика – деветте страни общо отделят средногодишно по око-

ло 6 млрд. EUR за реинвестиране на печалбата. Този елемент се свързва не-

посредствено с устойчивите преки инвестиции в чужбина от производствен 

характер – те носят регулярен доход и разширяват дейността си. Преките 
                                                 
2  Използваната информация е по данни на Eurostat към началото на 2020 г. Данните за 
ПБ на Унгария, компилирани от ЦБ на Унгария и достъпни на страницата ѝ в интер-
нет, се различават от тези в Eurostat вероятно поради придържане към различна мето-
дология. Данните на БНБ за ПБ на България се покриват с тези на Eurostat. 
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инвестиции могат да бъдат и в недвижимо имущество, както и във вид на 

дялов капитал, което предопределя техните вариации. Другите два елемента 

са обекти на силни колебания, видимо вследствие на инцидентни и неустой-

чиви вложения. Възможно е да оказват въздействия експериментални про-

учвателни дейности, които повече опипват вариантни инвестиции и подгот-

вят почвата за по-нататъшна устойчива инвестиционна инвазия.  

Вторият основен елемент на задгранични национални инвестиции са 

„Портфейлните инвестиции“ (табл. 6). Тук динамиката е много по-гладка, 

а и видимо експерименталните инвестиции са значително по-ограничени. В 

разглеждания период въздействие оказват пределно ниските лихвени про-

центи на държавните ценни книжа, които не са привлекателни за инвестито-

рите.  

Таблица 6 

Национални портфейлни инвестиции в чужбина 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,6 0,6 0,1 1,5 0,6 0,3 -0,3 0,8 1,8 0,9 

Естония 0,5 0,3 -1,0 0,3 0,7 0,6 0,5 2,5 2,8 0,9 

Латвия -0,1 0,3 0,6 0,7 0,5 1,6 2,8 2,1 2,2 -0,7 

Литва 0,7 0,2 -0,3 0,2 0,6 0,2 -0,2 2,8 3,3 1,2 

Полша 1,0 -0,1 -0,6 0,3 1,6 4,2 10,0 -5,5 1,2 0,4 

Румъния 0,1 0,4 0,0 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 

Словакия 2,8 2,7 1,7 -3,8 0,4 1,5 -0,5 4,4 3,7 4,5 

Унгария 0,8 0,3 -1,7 -0,8 -0,4 1,9 0,4 1,0 1,9 -0,1 

Чехия -2,5 -0,5 0,6 1,1 0,1 2,8 2,6 0,8 2,6 -0,4 

Източник: Eurostat. 

 

Чувствителни финансови ресурси се поддържат от местни финансови 

предприятия в страните от СИВ-ЕС в чужбина във вид на портфейлни ин-

вестиции. Това се случва в случаите, когато Министерството на финансите в 

отделна страна не емитира достатъчни по обем държавни ценни книжа по 

различни съображения. Например за 2016 – 2018 г. държавният бюджет на 
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Република България е в превишение на приходите над разходите, т.е. Ми-

нистерството на финансите на страната се е въздържала да емитира държав-

ни ценни книжа за този период. Местните финансови предприятия обаче 

акумулират финансови ресурси, които е необходимо да бъдат рационално 

инвестирани. Така те се принуждават да инвестират свои собствени финан-

сови ресурси в чужбина.  

Третият основен елемент на задграничните инвестиции са „Други ин-

вестиции“ (табл. 7). Този елемент обхваща разнообразни инвестиционни 

варианти. Основна съставка е позицията „Валута и депозити“, която 

включва поддържането на депозити на местни индивидуални и юридически 

лица в чужбина. Този елемент формира общо за всички девет страни от 

СИВ-ЕС за 2016 – 2018 г. близо 45% от „Други инвестиции“. И тук същест-

вува твърде голяма вариация по отделни страни, като в България позицията 

„Валута и депозити“ формира за същите три години повече от 75% от 

„Други инвестиции“. Останалата част се формира от други две съставки – 

„Заеми“ и „Търговски кредити и аванси“.  

Таблица 7 

Други национални инвестиции в чужбина 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,6 0,0 0,7 -0,7 1,6 1,1 -1,2 1,9 0,8 1,0 

Естония -0,8 0,8 2,0 1,6 -0,2 1,2 0,4 -1,7 -0,8 0,2 

Латвия 0,7 0,6 0,3 0,3 0,0 1,7 -2,6 0,3 0,1 -0,4 

Литва 0,5 0,8 0,5 -0,3 0,0 -0,4 5,0 1,0 -0,9 -0,6 

Полша -3,9 3,0 2,7 1,7 1,2 3,1 4,6 2,5 5,7 5,2 

Румъния 2,1 -0,1 -0,7 0,1 0,0 1,2 0,9 2,4 3,2 1,8 

Словакия -0,2 -0,8 -1,5 4,2 5,0 3,0 -3,0 -1,6 12,4 2,3 

Унгария 0,9 0,9 -2,2 -1,8 -0,8 -0,5 5,4 6,3 1,6 2,7 

Чехия -0,3 3,9 2,1 3,0 3,3 1,5 -2,4 2,0 -0,6 2,6 

Източник: Eurostat. 
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Нерядко местните търговски банки поддържат солидни финансови ре-

сурси в чужбина. Това се случва тогава, когато по една или друга причина 

банковата система в някоя от страните от СИВ-ЕС не успява да инвестира 

наличните си ликвидни активи в националната икономика. Например във 

връзка с икономическите проблеми, които възникват с развитието на зараза-

та Covid-19 през март 2020 г., БНБ се разпорежда търговските банки в Бъл-

гария да върнат в страната поддържани от тях финансови авоари в чужбина. 

В резултат в рамките на две седмици поддържаните от българските търговс-

ки банки резерви в БНБ нарасват с близо две трети – от около 10 млрд. лв. 

на близо 17 млрд. лв.  

Известна част от поддържаните местни капитали в чужбина, включени 

в позиция „Други инвестиции“, са на местни физически лица. По закон не 

съществуват ограничения за подобен вид инвестиции, те трябва единствено 

да се декларират по статистически съображения. Проблемът е в това, че по 

такъв начин изтичат местни капитали със съмнителен (нетрудов) произход. 

Задължение на държавните органи е да следят и да оценяват произхода и 

движението на такъв вид капитали, но далеч невинаги това се получава. По-

казателни остават инцидентно възникващи скандални разкрития, при които 

се установява, че отделни местни лица и членове на техни семейства под-

държат солидни средства с неясен произход в чужбина. Нерядко обаче и 

необходимата точна информация не се получава поради съхраняване на бан-

ковата тайна от страна на авторитетни чуждестранни банки. 

Като цяло информацията за ПИНК по отделни периоди (месеци, годи-

ни) е твърде неустойчива величина, като се наблюдават положителни и от-

рицателни стойности за показателя (табл. 8). Разпределението на ПИНК не е 

равномерно и прелива компенсаторно във времето. Показателят зависи от 

прекалено много фактори, а и се наблюдава определено въздействие на слу-

чая. Откроява се например Унгария, при която за периода 2016 – 2018 г. се 

фиксира изключително висока вариация. 
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Таблица 8 

Презгранично изтичане на национален капитал 

(финансова сметка, активи) 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 1,5 1,0 1,1 1,1 2,5 2,1 -1,4 3,4 3,0 2,6 

Естония 0,6 2,1 0,1 2,8 1,1 2,6 0,4 1,1 2,6 0,9 

Латвия 0,5 0,9 1,0 1,1 0,8 3,8 0,2 2,6 2,8 -1,3 

Литва 1,7 1,1 0,8 0,3 0,8 0,3 5,1 4,6 2,8 1,5 

Полша 1,5 9,9 5,5 3,1 0,3 12,4 19,0 9,8 10,4 7,2 

Румъния 2,3 0,5 -0,6 0,3 0,2 1,6 --- 3,9 4,0 3,5 

Словакия 4,5 2,9 2,1 -0,5 6,3 4,5 -2,2 6,5 17,5 8,1 

Унгария -1,1 -17,4 3,3 3,5 -4,0 8,5 -1,7 69,2 -8,6 -58,0 

Чехия -0,4 7,4 3,9 6,6 9,2 7,5 3,6 5,7 10,3 5,9 

Източник: Eurostat. 

 

За изглаждане на ефектите е възприето времево агрегиране в рамките 

на последните три години с налични статистически данни, а именно 2016 –

2018 г. Изборът на времевия период се предопределя до известна степен от 

отсъствието на информация в Eurostat за величината на преките национални 

инвестиции в чужбина („Финансова сметка“, активи) за Румъния за 2015 г.  

Изборът на времево агрегиране е подходящ от гледна точка на разгра-

ничението между страни от СИВ-ЕС, които все още не са членки на еврозо-

ната, от една страна, и страни от СИВ-ЕС, които са членки на еврозоната, от 

друга. В първата група са Унгария, Чехия, Полша и Румъния. Втората група 

включва Словакия (приета в еврозоната през 2009 г.), Естония (2011 г.), 

Латвия (2014 г.) и Литва (2015 г.). България с 23-годишния си стаж в пари-

чен съвет може да се приеме като своеобразен условен (хипотетичен) член 

на еврозоната, т.е. тя също се включва към втора група. 

Като агрегирана обобщаваща оценка на интензивността на ПИНК е 

прието отношението между ПИНК, от една страна, и местните инвестиции, 
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от друга. Данните за местните инвестиции са почерпени от Eurostat, от ста-

тистиката на БВП, по-точно те са „бруто образуване на основен капитал“. 

4.2. Аналитична оценка 

На фигура 13 са представени описаните по-горе статистически оценки. 

Те са получени като отношение между сумарния ПИНК за периода (2016 –

2018 г.) и сумарните инвестиции за същия период (и двата показателя оце-

нени в EUR от Eurostat).  

На фигура 13 ясно се очертава разграничителна линия между двете 

групи страни от СИВ-ЕС: 1) нечленки на еврозоната; 2) членуващи в евро-

зоната. При четирите страни от СИВ-ЕС, членки в еврозоната (Словакия, 

Естония, Латвия и Литва), плюс България относителната величина на ПИНК 

е чувствително по-високо в сравнение с останалите четири страни (Румъния, 

Полша, Чехия и Унгария) – примерно три и половина пъти по-голяма. 
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Фиг. 13. Страни СИВ-ЕС (2016 – 2018 г.) 

Дял на изнесени капитали (нето) спрямо инвестиции 

 

Във втората група страни от СИВ-ЕС със значително извисяване се от-

кроява Словакия. Тя е и най-голямата страна в групата (като се изключи 
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България) и е с най-голям стаж в еврозоната. Специфична за Словакия е 

2017 г., когато ПИНК се оценява на 17,5 млрд. EUR, докато през 2016 г. и 

2017 г. тя е средно около 7 млрд. EUR. Преобладаващото изтичане на инвес-

тиции в Словакия през 2017 г. е във вид на „Валута и депозити“ (11,2 млрд. 

EUR). 

Заслужава да се отбележи, че средногодишният темп на прираст на 

БВП на човек от населението за посочения тригодишен период за първата 

група е 4,2%, докато за втората група е 3,7% (по данни на Eurostat и авторс-

ки пресмятания). За конкретния период по-интензивното изтичане на наци-

онален капитал в страните от еврозоната корелира с по-ниската им иконо-

мическа динамика. 

Структурата на ПИНК за оценявания период е също показателна. При 

първата група страни примерно 40% от ПИНК са преки национални инвес-

тиции в чужбина, докато при втората група страни този показател е два пъти 

по-нисък (около 20%). Преките инвестиции в чужбина предполагат по-

високо технологично равнище и са най-доходоносни, докато портфейлните 

и други инвестиции са определена форма на по-сигурно съхраняване на фи-

нансови ресурси. 

Включването в еврозоната елиминира определени трансакционни раз-

ходи, свързани с валутния обмен, което позволява по-сигурното, безпроб-

лемно и безразходно презгранично движение на капитали. Величината на 

трансакционните разходи е преди всичко институционален проблем и коре-

лира с качеството на действащите институции (Coase 1994). Приведената 

информация показва, че при този процес нараства привлекателността на 

развитите страни за капиталите от по-бедните и изоставащи страни. Задейс-

тва се своеобразна капиталова гравитация, която привлича капитали в раз-

витите страни на еврозоната. Икономическите агенти и населението в по-

слабо развитите страни от еврозоната насочват капитали и спестявания към 

много по-добре организираните и предвидими икономики на богатия Запад. 

Резултатът рефлектира в забавяне на цялостното технологично обновяване 

на по-бедната източна част на еврозоната.  

Изтичането на капитали от развиващите се икономики в източната 

част на ЕС е свързана и с натрупването на нелегитимни капитали и търсене 
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на сигурност и прикритие извън действащите законови разпоредби. В Бъл-

гария например депозитите на населението и икономическите агенти, като 

елемент от чуждестранните активи, нарастват от 4 млрд. лв. към края на 

2002 г. до 20 млрд. лв. към началото на 2020 г. Особено интензивен е при-

растът на посочения показател от 2012 г. (12 млрд. лв.) до 2017 г. (27,5 млрд. 

лв.), т.е. със средногодишен темп на прираст от 18% при средногодишен 

темп на прираст на БВП от 2,7%! Немалка част от този прираст може да се 

обясни със стремеж за бягство от националните данъчни власти.  

Като правило инвестиционната доходност в изоставащите страни от 

Източна Европа е по-висока от тази в развития Запад, но видимо икономи-

ческата рационалност отстъпва пред психологическата целесъобразност. 

Наслоените негативни оценки от близкото минало в страните от СИВ-ЕС 

дават своя отпечатък при ендогенното инвестиционно поведение на населе-

нието и икономическите агенти. Представата за по-високата сигурност и 

стабилност в развития Запад надделява пред възможността за осигуряване 

на по-висока доходност в догонващия Изток.  

Посочените оценки предоставят основания да се обобщи, че членство-

то в еврозоната не е едностранно печеливша игра за всички участници, как-

то и че не е безусловно универсално изгодно начинание. Резерви при оцен-

ките съществуват и не е редно те да се абсолютизират, но при всички услов-

ности резултатите изискват професионално осмисляне от страна на макрои-

кономическото управление. Членството в еврозоната отваря врати за иконо-

мическа интеграция, но ефектите могат да бъдат разнопосочни, поне на пър-

во време, особено при отчитане на наслоените психологически нагласи.  

Крайният извод и препоръка би следвало да се свърже със старателна-

та и целенасочена подготовка на всяка отделна страна за членство в еврозо-

ната, най-вече по отношение на достигането на определена степен на ико-

номическа конвергенция, както и за промяна на негативните ендогенни пси-

хологически нагласи на населението. Членството в еврозоната не е равно-

силно на автоматично черпене на позитивни икономически импулси, особе-

но при драстично несъответствие и дисхармония в достигнатите равнища на 

икономически стандарти, както и при поддържана резервираност в общест-

вената самооценка.   
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4.3. Брутни валутни резерви 

Основното предназначение на БВР3 на страната е да осигуряват устой-

чив валутен обменен курс. Те са инструмент на ЦБ, с който тя може да опери-

ра на валутния пазар за постигане на своите цели. Целите на ЦБ са многост-

ранни, тя трябва да следи цялостното икономическо и финансово състояние 

на страната, да анализира различните видове монетарни управленски въздейс-

твия, да оценява техните последствия и да предприема съответни управленски 

действия. Ако БВР са недостатъчни, ЦБ не е в състояние да участва ефектив-

но на валутния пазар и се превръща във фиктивен участник и наблюдател. 

Такъв беше случаят у нас в средата на 90-те години на миналия век. Обратно, 

прекалено раздутите БВР означават ненужно замразени национални финансо-

ви ресурси, които иначе биха могли да се използват за повишаване на инвес-

тиционната, респ. икономическата активност в страната. 

БВР се поддържат основно във два вида финансови инструменти: 1) 
инвестиции във нискорискови държавни ценни книжа; 2) депозити в сигур-
ни търговски банки (ликвидна част). И при двата случая кредитният рейтинг 
на съответната приемаща институция трябва да е ААА или (по-изключение) 
АА. Страните от СИВ-ЕС не отговарят на поставените изисквания за инвес-
тиране на средствата от БВР, така че всички те се инвестират в развитите 
страни (зад граница) (Георгиев и др. 2017). В първия случай емисиите се 
отчитат като портфейлни инвестиции, а във втория – като други инвестиции, 
подпозиция „Валута и депозити“. 

Информация за БВР на България се съдържа в балансите на управле-
ние „Емисионно“ на БНБ, по-специално те са активите на баланса на управ-
ление „Емисионно“. БВР фигурират също в активите на МИП на страната, 
както и в Аналитичната отчетност на БНБ. В ПБ на страната фигурира ин-
формация за промените в БВР, изчистени от валутните колебания. 

Настоящата оценка се опитва да съпостави величината на БВР за стра-
ните от ЕС. Информацията е от Eurostat. Тя следи и публикува МИП на 
страните по единна методология. В статистиката на Eurostat липсва пряка 
оценка на БВР на страните, вероятно поради проблеми, съпътстващи прециз-
ното ѝ отчитане. Въпреки това Eurostat предоставя оценка на нетната финан-
                                                 
3  Използват се и алтернативни названия, например резервни активи на БНБ. 
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сова позиция на страните, паралелно с основните ѝ съставки, които са: 1) пре-
ки инвестиции; 2) портфейлни инвестиции; 3) финансови деривативи; 4) дру-
ги инвестиции. Последната съставка на нетната финансова позиция на страна-
та би следвало да е БВР. По-долу тя се пресмята като остатъчна величина. 
Справката показва, че така оцененият показател съответства на информацията 
за БВР на България, която се предоставя официално от БНБ. 

Като абсолютна величина, БВР сами по себе си не са достатъчно пока-

зателни. За междустранова съпоставимост е необходимо подходящо норми-

ране. Финансово-икономическата наука е установила няколко броя норми-

рания – спрямо БВП, спрямо краткосрочния държавен дълг, спрямо моне-

тарния агрегат „широки пари“. Най-разпространена остава оценката за част-

та от ВСНУ, които БВР покриват (във вид на брой месеци или седмици) 

(Alberola et al. 2015).  

В специализираната литература се оценява, че за ефективно изпълне-
ние на функциите си достатъчно е БВР да покриват примерно три месеца 
ВСНУ. Практиката показва, че при по-ниска величина на измерителя ЦБ се 
затруднява да постига целите си. Това важи с много по-голяма сила за по-
малките и неустойчиви икономики, които са значително по-уязвими от раз-
лични по характер спекулативни атаки на валутния пазар. Процесите са по-
стабилни и предвидими при мащабни икономики. 

ЕС е обединение от две групи икономики: 1) членки на еврозоната; 2) 
нечленки на еврозоната. Към края на второто десетилетие на ХХI в. (2019 г.) 
девет държави членки на ЕС са извън еврозона (по азбучен ред): България, 
Великобритания, Дания, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и 
Швеция. За тези страни е възприето названието „страни членки на ЕС в де-

рогация“4. През 2020 г. Великобритания напуска ЕС, а Дания и Швеция са 
страни с особен статут. 

                                                 
4  Дерогация е правно понятие, означаващо частична отмяна на определен закон. В ак-
товете, свързани с правото на ЕС, понятието „дерогация“ се използва при случаи, ко-
гато държава членка на ЕС отлага прилагането на елементи от нормативни актове на 
ЕС в собствената си правна система или предпочита да не прилага определена клауза 
от договора си за присъединяване поради вътрешни обстоятелства. В българската 
правна терминология думата „дерогация“ е с установено публичноправно значение, 
поради което не се употребява в по-общ контекст. Равностойният изказ на български 
език е „в отклонение на“, „като изключение от“. 
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Процесите в двете групи страни по отношение на БВР са различни. 

ЕЦБ е институцията, която има компетенциите и задължението да поддържа 

устойчива общата валута (евро), съобразена с текущото финансово-иконо-

мическо състояние на общността. В останалите страни националните ЦБ 

следят, регулират и контролират състоянието на местните валутни пазари. 

Съществено е различието в поддържането на БВР в страните от евро-

зона, от една страна, и в страните нечленки на еврозона, от друга (фиг. 14). 

ЕЦБ е пестелива спрямо БВР – те покриват по-малко около 2 месеца ВСНУ. 

При страните нечленки на еврозона състоянието е чувствително по-

различно – БВР при тях покриват средно около 5,5 месеца ВСНУ. 

При втората група страни се открояват България, Чехия и Хърватия 

(най-горе на фиг. 14). Особено е състоянието в Чехия, която поддържа БВР с 

3,5 месеца  покритие на ВСНУ през 2012 г. и в рамките на следващите седем 

години увеличава БВР четири пъти! Чехия се сблъсква с икономически 

проблеми през 2012 – 2013 г., когато отбелязва последователно двугодишно 

свиване на БВП. ЦБ на Чехия възприема политика на поетапно обезценяване 

на местната валута в стремеж за стимулиране на икономическия растеж, 

БВП през следващите пет години расте средногодишно с 3,6%, но паралелно 

с това нарастват и БВР.  

Поддържането на БВР не е безплатно удоволствие. Цената ѝ се измер-

ва със степента на разточително използване на национални ресурси. Разме-

рът на БВР е свързан пряко с валутния курс, както и със състоянието на 

икономиката. Ако местната валута е подценена, тогава пазарното търсене на 

т.нар. твърда валута е свито, икономиката генерира доходи, част от които се 

акумулират (замразяват) във вид на БВР. ЦБ инвестира средствата от БВР в 

безрискови финансово-дългови инструменти (но и с минимална доходност), 

каквито са държавните ценни книжа на страните с кредитен рейтинг ААА 

или (евентуално) АА, т.е. на развитите икономики. Така страните с натрупа-

ни БВР отделят национални финансови ресурси и финансират икономиките 

на развитите държави.  
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Фиг. 14. Брутни валутни резерви на страните от ЕС 

 

Ако ЦБ на Чехия реши да се освободи от част от замразените БВР, тя 

ще ги предложи на вътрешния валутен пазар. Предлагането на т.нар. твърда 

валута ще нарасне и цената ѝ ще падне, т.е. ще се оскъпи местната валута. 

Икономиката трябва да бъде в състояние да асимилира този валутен шок и 

да се адаптира към променените конкурентни условия. Вносните стоки ще 

поевтинеят, но износът ще се оскъпи. Ще трябва да нарасне конкурентоспо-

собността на местното производство, а по думите на Хайек (Hayek 1982) 

конкуренцията е училище за производителите. Финансовата позиция на мес-

тното население в международен план ще се подобри, но икономиката ще 

трябва да заработи по-ефективно. Такава е безкомпромисната логика на со-

циално-икономическия просперитет – благосъстоянието на населението 

(включително в международен план) расте паралелно с прираста на ефек-

тивността и конкурентоспособността на икономиката. 

ЕЦБ не се старае да поддържа изкуствено обезценено евро за стимули-

ране на икономическия растеж, т.е. няма зараза по имитация на китайския 

монетарен опит. Това не е средство за технологически прогрес. Ако това се 

случи, то съществува реална опасност за навлизане в цикъл на взаимно обез-
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ценяване на световни (твърди) валути с трудно предвидими негативни пос-

ледствия. ЕЦБ възприема политика на стимулиране на банковата система и на 

конкретни икономически сектори в търсене на социално-икономически нап-

редък. Такава е редно да бъде политиката на ЦБ на едно мощно икономическо 

образование, каквото е еврозоната. Тази политика обяснява донякъде и отно-

сително сдържаните темпове на икономически растеж в еврозоната, но и съ-

що поставените акценти върху технологичното и кадрово усъвършенстване. 

Страните от не-еврозоната не са еднородни. През 2019 г. Великобри-

тания поддържа БВР с около два месеца покритие на ВСНУ, Швеция – око-

ло три месеца. Оценките ще се променят след напускането на ЕС от Вели-

кобритания. Показателно е, че всички нови страни членки на еврозона от 

ЦИЕ са в тон с политиката на сдържаност при формирането и поддържането 

на собствени БВР, включително и при встъпването си в еврозона. А и не би 

могло да бъде иначе. Включването към еврозона предполага приравняване 

към доминиращата практика, а и става безсмислено замразяването на круп-

ни национални БВР в условия на членство в еврозона.  

Силно изразеното желание на България за включване към еврозоната 

следва задължително да отчете изказаните съображения. Понякога се счита, 

че действието на паричен съвет предполага по-високи стойности на БВР, но 

практиката не потвърждава подобна хипотеза. Не се отчита спецификата на 

ЕС като икономически и монетарен съюз. Естония се включва към еврозона 

през 2011 г., а през 2010 г. БВР на страната покриват 2,3 месеца ВСНУ, Лит-

ва се включва към еврозона през 2015 г., а през 2014 г. БВР на страната пок-

риват 3,3 месеца ВСНУ, при Латвия годината на включване в еврозона е 

2014 г., а през 2013 г. БВР на страната покриват 4,8 месеца ВСНУ. 

Пътят към нормализирането на монетарните съотношения минава през 

гравитацията към реалностите в еврозоната. В конкретния случай тя може да 

се постигне чрез: 1) по-висока местна инфлация спрямо тази в еврозоната, 

която да смекчи ценовите дисонанси чрез нарастване на вътрешното парич-

но обращение и регулиране на номиналните монетарни съотношения; 2) 

чрез оскъпяване на местната валута, при което паричното обращение няма 

да расте изпреварващо, но ще се постигне същият ефект при номиналните 

монетарни съотношения. Съществува и трета възможност, която се сблъсква 
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с правни проблеми, а именно: 3) използване на част от БВР за финансиране 

на дългосрочни публични инвестиции.  

Първата възможност ще обезцени натрупани вече стойности (депозит-

ната маса). Въпросът за избор на конкретен управленски вариант опира до 

претегляне и съпоставка на различните плюсове и минуси, както и до пое-

мането на политическа отговорност. 

 

Глава пета 

Приток на чуждестранен капитал 

 
5.1. Елементи на капиталовия приток 

Както и при изтичането на национален капитал, и тук елементите на 

капиталовия приток са три: 1) ПЧИ в страната; 2) портфейлни чуждестранни 

инвестиции в страната; 3) други чуждестранни инвестиции в страната. 

В таблица 9 са представени ПЧИ за страните от СИВ-ЕС за периода 

2009 – 2018 г. Данните варират чувствително през отделните години, въпре-

ки че все пак може да се открият определени тенденции. Със своята харак-

терна трудно обяснима особеност отново се откроява Унгария, най-вече за 

трите последни години.  

Таблица 9 

Приток на преки чуждестранни инвестиции 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 2,8 1,4 1,5 1,4 1,5 0,8 2,0 1,3 1,8 1,1 
Естония 1,3 1,9 0,8 1,4 0,8 1,3 -0,7 0,8 1,5 1,0 
Латвия -0,1 0,4 1,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,3 1,0 0,4 
Литва -0,3 0,8 1,3 0,5 0,5 0,3 0,9 1,2 1,2 1,2 
Полша 10,1 13,5 13,3 5,8 0,7 14,8 13,5 16,6 10,2 14,0 
Румъния 3,4 2,5 1,7 2,4 2,9 2,9 3,9 5,7 5,2 6,2 
Словакия 1,2 1,6 4,0 1,4 0,8 -0,3 1,4 4,3 3,7 2,2 
Унгария -2,2 -15,6 8,7 8,3 -2,7 10,1 -4,8 64,6 -10,1 -57,8 
Чехия 3,8 7,7 3,0 7,3 5,5 6,1 1,5 9,8 10,0 7,3 

Източник: Eurostat. 
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След 2008 г. се наблюдава отдръпване на ПЧИ и стабилизиране по-

късно на притока на чуждестранен капитал до 2013 г. Оттам нататък, в след-

ващите 4 – 5 години, се забелязва като цяло ускоряване (фиг. 15). Видимо 

тези страни (от СИВ-ЕС) предизвикват интереса на чуждестранния инвести-

тор било с членството си в ЕС, било с притежавания интелектуално-

производствен потенциал. Като цяло, в агрегирани оценки, средно около 

60% от чуждестранните инвестиции в тези страни са във вид на ПЧИ при 

немалка вариация между отделните страни. 

В структурата на преките чуждестранни инвестиции в страните от 

СИВ-ЕС за 2016 – 2018 г. доминира реинвестирането на печалбата (фиг. 16). 

Изключение за указания период (а и традиционно) прави Словакия, т.е. при 

нея се наблюдава по-неангажирано участие на чуждестранни преки инвести-

тори.  

Практиката показва, че в развитите икономики чуждестранните инвес-

титори предпочитат все повече да се ангажират с ПЧИ във вид на дългови 

инструменти. В Германия например преките инвестиции във вид на дългови 

инструменти формират повече от три четвърти от ПЧИ за 2016 – 2018 г. При 

добре и прозрачно функциониращи капиталови пазари инвестирането във 

вид на дългови инструменти става все по-привлекателно. Относително нис-

кият дял на дългови инструменти в ПЧИ за страните от СИВ-ЕС означава, 

че преценката на чуждестранните инвеститори за качеството на местните 

капиталови пазари все още е прекалено въздържана. Случаят със Словакия и 

участие на дългови инструменти в ПЧИ от две трети (фиг. 16) е феномен от 

последните години и може да се приеме като изключение, отколкото като 

правило, толкова повече, че за петте години след кризата от 2008 г. (2009 –

2013 т.) делът на дългови инструменти в ПЧИ е около една четвърт. 
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Фиг. 15. Преки чуждестранни инвестиции в страните СИВ-ЕС 
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Фиг. 16. Структура на преките чуждестранни инвестиции 

в страните СИВ-ЕС (без Унгария) (2016 – 2018 г.)  
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Таблица 10 

Приток на чуждестранни портфейлни инвестиции 

(млрд. EUR) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,0 -0,1 -0,3 0,6 0,5 1,5 0,3 1,4 -0,9 -0,6 

Естония -1,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

Латвия 0,0 0,0 0,2 1,7 0,3 1,7 0,1 0,9 0,0 0,6 

Литва 1,6 1,8 1,0 1,2 -0,8 1,3 -0,1 -0,6 1,7 -0,5 

Полша 11,3 21,8 11,7 15,6 1,8 2,4 7,1 -2,2 5,4 -3,3 

Румъния 0,7 1,2 1,7 4,0 5,6 3,0 0,3 1,3 3,5 3,3 

Словакия 1,0 3,9 1,5 4,5 6,9 3,3 -2,4 0,4 2,8 0,7 

Унгария -2,9 0,1 4,8 0,8 2,7 -1,3 -5,2 -3,8 -1,9 0,1 

Чехия 3,6 5,5 0,8 3,2 3,6 -0,5 8,7 7,1 12,4 -1,3 

Източник: Eurostat. 

Таблица 11 

Приток на чуждестранни други инвестиции 

(млрд. EUR) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 0,6 -1,2 -1,2 0,3 -0,9 1,1 -3,5 -0,3 -0,3 0,3 

Естония -0,6 -1,5 -1,9 0,8 -0,4 1,0 0,1 -0,1 0,1 -0,5 

Латвия -0,9 0,5 -1,2 -0,8 -0,2 0,7 -0,6 0,9 1,8 -3,1 

Литва -2,1 -1,8 -0,2 -1,8 -0,1 -0,8 2,1 5,2 0,6 0,9 

Полша 5,9 9,8 5,0 -2,8 2,6 0,3 -2,2 14,6 -11,0 -0,1 

Румъния 6,1 5,8 1,7 -3,9 -7,9 -8,8 -4,9 -3,4 -1,2 -1,5 

Словакия 3,8 0,0 0,4 -6,7 -0,4 2,7 -0,3 3,7 14,2 8,6 

Унгария 10,0 -0,6 -6,0 -13,7 -9,7 -3,6 -3,8 -1,1 0,6 1,4 

Чехия -2,6 1,0 2,5 -1,6 4,3 2,0 -0,3 5,8 29,1 0,8 

Източник: Eurostat. 

 

В таблица 10 са представени чуждестранните портфейлни инвестиции, 

а в таблица 11 – чуждестранните други инвестиции в страните от СИВ-ЕС. 

Като цяло тяхната агрегирана оценка е примерно два и половина пъти по-
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малка от ПЧИ. Голямата част от тях са инцидентни вложения, зависещи от 

случая, но не безинтересни за икономиката. Тяхната волатилност зависи във 

висока степен от състоянието на макроикономическите фактори в страните 

приемници5. Като допълнение изследвания показват, че привлекателността 

на портфейлните инвестиции спрямо ПЧИ корелира със степента на иконо-

мическо развитие на страната приемник – при страни с относително висока 

степен на икономическо развитие дейността на чуждестранните преки ин-

веститори се затруднява поради голямата конкурентоспособност на местни-

те производители, а портфейлните инвестиции повишават своята сигурност 

(Goldstein, Razin 2005).  

 

Таблица 12 

Приток на чуждестранни капитали 

(финансова сметка, пасиви) 

(млрд. EUR) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

България 3,4 0,1 0,0 2,3 1,2 3,4 -1,3 2,4 0,6 0,8 

Естония -0,3 0,4 -0,9 2,3 0,6 2,4 -0,6 0,7 1,8 0,5 

Латвия -1,0 0,8 0,1 1,7 0,8 3,1 0,2 2,2 2,8 -2,1 

Литва -0,8 0,8 2,2 -0,1 -0,4 0,8 2,9 5,8 3,5 1,6 

Полша 27,3 45,2 30,0 18,6 5,1 17,5 18,4 29,0 4,6 10,6 

Румъния 10,1 9,5 5,1 2,4 0,7 -2,9 -0,7 3,6 7,5 8,0 

Словакия 6,1 5,5 5,9 -0,8 7,3 5,7 -1,3 8,4 20,7 11,5 

Унгария 5,0 -16,1 7,4 -4,6 -9,8 5,1 -13,9 59,7 -11,3 -56,3 

Чехия 4,8 14,2 6,3 9,0 13,4 7,6 10,0 22,7 51,5 6,8 

Източник: Eurostat. 

 

 

                                                 
5  Подобна зависимост се установява за страните от Югоизточна Азия (Waqas, Y., S. 
Hasmi, M. Nazir. Macroeconomic Factors and Foreign Portfolio Investment Volatility: A 
Case of South Asian Countries. // Future Business Journal, Vol. 1, №1 – 2, December 2015, 
pp. 65 – 74). 
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Като цяло сумарният приток на чуждестранен капитал в страните от 

СИВ-ЕС е представен на таблица 12. Както и при изтичането на национален 

капитал, и тук данните по години варират чувствително, като е трудно да се 

открои ясно изразен тренд. Волатилността на чуждестранния капитал, който 

се инвестира в развиващите се страни, е забелязана от немалко изследовате-

ли (Towards … 2011). Безусловно абсолютните оценки следва да се норми-

рат по подходящ начин, така че да се открои относителната статистическа 

тежест на притока на чуждестранен капитал за стимулиране на икономичес-

кото развитие. Както и при оценката на изтичането на национален капитал в 

чужбина, притокът на чуждестранен капитал е съотнесен към националните 

инвестиции при агрегиране за 2016 – 2018 г. 

5.2. Аналитична оценка 

На фигура 17 е представено отношението между приток на чуждестра-

нен капитал (всичко) спрямо вътрешните инвестиции за периода 2016 – 2018 

г. 
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Фиг. 17. Страни СИВ-ЕС (2016 – 2018 г.): 

Дял на притока на капитали (нето) спрямо инвестиции 
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Фиг. 18. Страни СИВ-ЕС (2016 – 2018 г.): 

Приток на чуждестранен капитал и БВП на човек от населението 
 

Логиката на данните от фигура 17 е напълно различна от тази на дан-

ните от фигура 13. Привлекателността на отделните страни за чуждестран-

ния капитал зависи изцяло от текущото състояние на конкретната икономи-

ка, от възможностите ѝ за ускорена икономическа динамика, респ. за осигу-

ряване на предвидими и приемливи равнища на възвръщаемост. Не на пос-

ледно място е оценката за състоянието на бизнес средата в приемащата 

страна (Михайлова 2019). На този проблем като правило макроикономичес-

кото управление не отдава необходимото внимание, тъй като се преценява, 

че той засяга преди всичко и най-вече вътрешни за страната взаимоотноше-

ния, които могат да бъдат пожертвани за сметка на по-важни текущи реше-

ния. Еврозоната не осигурява предимство за привличане на чуждестранен 

капитал. Относителната величина на притока на чуждестранен капитал 

следва да се оцени като сравнително въздържана – изследване на UNDP по-

казва, че за докризисния период (годините преди 2010 г.) средният дял на 

FDI в икономиките в преход е над една четвърт от вътрешните инвестиции 

(Towards ... 2011). Показателно е, че при пет от деветте страни от СИВ-ЕС 
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(България, Румъния, Полша, Латвия и Естония) делът на притока на чуждес-

транен капитал в местните инвестиции за 2016 – 2018 г. е в рамките на 15 –

20%, въпреки че страните са достатъчно различни – две от тях (Латвия и 

Естония) са членки на еврозоната, България е в паричен съвет, т.е. споделя 

предимствата и недостатъците на еврозоната, а Румъния и Полша нямат на-

мерение да се присъединят към еврозоната в обозримо бъдеще. 

Разположението на страните на фигура 18 показва също, че не са оп-

равдани широко разпространените очаквания, че ниското заплащане на труд 

в отделни държави ще повиши привлекателността на чуждестранния капи-

тал. Конфигурацията на страните на фигура 18 показва, че достигнатото в 

отделните страни равнище на икономически растеж, измерено чрез БВП на 

човек от населението, оказва положително въздействие върху решението на 

чуждестранните инвеститори, при това инвестиционният интерес нараства 

експоненциално спрямо БВП на човек от населението. До сходен извод дос-

тига и Сидикуи (Siddiqui 2015), изучавайки притока на чуждестранен капи-

тал в развиващите се страни. В по-ранно изследване Петранов показва, че 

съществува определена корелация между вътрешни инвестиции в предишни 

години, от една страна, и текущи ПЧИ в България (Petranov 2003), от друга. 

Подобна констатация подкрепя извода, че ПЧИ се насочват с предимство 

към страни с доказана устойчива текуща икономическа динамика.  

Чуждестранният капитал е търсен и желан за всички развиващи се 

страни. Той обаче не е безплатно благо. ПЧИ са с дългосрочен замисъл и са 

слабо ликвидни, но не така стои въпросът с портфейлните, както и с другите 

инвестиции. Дори и привличането на ПЧИ следва да е подчинено на изиск-

вания за стабилността на националната икономика. Проблемът се разбира на 

равнище ЕС, поради което се препоръчва и настоява за т.нар. скрининг на 

ПЧИ (Foreign ... 2019). Наблюдаваната и характерна волатилност на чуждес-

транни инвестиции е противопоказна за устойчиви финанси. Притокът на 

чуждестранен капитал ускорява икономическото развитие, но оттеглянето 

им въздейства негативно.  

Причините за волатилността на една съществена част от притока на 

чуждестранен капитал са разнопосочни и разностранни. Безусловно е влия-

нието на глобализацията и на либерализацията на ПБ (Младенова 2015). 
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Съществено е въздействието на икономическото състояние в страните доно-

ри, но много по-решаващ е характерът на ендогенните икономически проце-

си в страната – приемник на ПЧИ. Съчетанието на добре премерените вът-

решни макроикономически мерки, от една страна, и съблюдаването на въз-

можните екзогенни икономически въздействия, от друга, са решаващи фак-

тори за икономическия просперитет (Desai 2003). Не са редки случаите, ко-

гато вътрешното макроикономическо управление не отчита в достатъчна 

степен последствията (нерядко косвени) на едни или други решения върху 

поведението на чуждестранните инвеститори. В крайна сметка всичко се 

пречупва през вътрешната система за управление на икономиката. Рей (Ray 

2008) достига до извода, че в икономиката нищо не е истински екзогенно, а 

на политиката трябва да се гледа като на средство за преминаване на иконо-

миката от едно равновесие в друго.  

Чуждестранният капитал съдейства за икономическо сближаване на 

отделните страни, но то не се получава безусловно. Конвергенцията между 

развитите и по-малко развитите страни не е автоматична, а изисква подхо-

дяща социална и политическа инфраструктура (Gilpin 2001). Лийг (Legge 

2016) дори извежда, че икономическите кризи по същество са ендогенни и 

не би било редно да се свържат и да се оправдават с нещо случващо се извън 

границите на страната и изразяващо се на неблагоприятно от ендогенна 

гледна точка поведение на чуждестранните инвеститори. Аналогична е и 

неокласическата постановка за ендогенния икономически растеж. Новата 

теория за икономически растеж, която се свързва с постиженията на Ромер, 

акцентира върху предприемачеството, знанието, иновациите и технологиите 

и отхвърля популярната теза, че икономическият растеж се предопределя от 

външни, неконтролируеми сили (Economic … 2018).  

Трудно предвидимите обрати в поведението на чуждестранните инвес-

титори следва да се имат предвид и да се отчитат своевременно. В България 

например чуждестранните депозити като елемент от чуждестранните пасиви 

на паричния отчет са около 1,4 млрд. лв. към края на 2003 г., достигат мак-

симума си от 19 млрд. лв. в края на 2008 г. (средногодишен прираст за пери-

ода от повече от две трети!) и намаляват до 6,5 млрд. лв. към края на 2019 г. 

Отдръпването на чуждестранния капитал корелира с кризата от 2008 г., но 
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то безусловно засилва негативните и потискащи ефекти върху българската 

икономика. 

Привличането и задържането на по-ликвидните чуждестранни инвес-

тиции във вид на портфейлни инвестиции се свързва с действието на мест-

ния капиталов пазар. Всякакви признаци за непрозрачност и възможни ма-

нипулации на капиталовия пазар отблъскват инвеститора или го карат да 

опитва също различни манипулативни схеми при запазена възможност за 

навременно бягство без грижа за вероятните последствия.  

Държавният бюджет също има отношение към използването на чуж-

дестранен капитал. Въпросът опира до интелигентното планиране и изпъл-

нение на бюджетните разходи и по-специално – до възможностите и източ-

ниците за финансиране на държавните капиталови разходи. Той е актуален и 

е винаги елемент от финансовия дневен ред на правителството. 

Формално възможностите са две: 1) финансиране в рамките на събрани-

те приходи в консолидирания държавен бюджет, т.е. в съответствие със сис-

темата pay-as-you-go; 2) финансиране чрез емисии на нов държавен дълг. 

Мъсгрейв (Buchanan, Musgrave 2000) препоръчва всички разходи в 

държавния бюджет, които не са капиталови, да се финансират в рамките на 

събраните приходи. Не е справедливо към бъдещите поколения те да се на-

товарват с изплащане на текущите разходи на минали поколения. Що се 

касае до капиталовите разходи Мъсгрейв е на мнение, че икономическата 

логика оправдава финансирането на дългосрочните държавни капиталови 

разходи чрез емитиране на нов държавен дълг. Съществува дори т.нар. 

златно правило за държавния дълг (формулиран и въведен от бившия ми-

нистър на финансите на Обединеното кралство Г. Браун, 1997 – 2007) – да се 

емитира държавен дълг само за финансиране на публични инвестиции, а не 

за текущи разходи! Обяснението е в реалната полза на дългосрочните пуб-

лични инвестиционни проекти за бъдещите поколения. Остава открит въп-

росът за характера на това, което се етикира като капиталови разходи. Тях-

ното финансиране чрез нови дългови емисии е оправдано единствено тогава, 

когато те са с категорично изразени дългосрочни ангажименти. 

Това, което представлява интерес от гледна точка на разпределението 

на държавния дълг, е доколко той се използва за финансиране на дългосроч-
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ни капиталови разходи. Признати световни специалисти въз основа на ико-

номическата логика и рационалност оправдават финансирането на дългос-

рочни държавни инвестиции чрез емисии на нов държавен дълг.  

Макроикономическото управление е редно да прилага политика както 

за привличане на чуждестранни инвеститори, така и за тяхното задържане в 

страната (Christova-Balkanska 2018). От съществено значение е структурата 

на привлечените чуждестранни инвестиции. Мерките безусловно следва да 

са икономически, а не административни. Трябва да съществува ясното раз-

биране, че ендогенните интереси на конкретното макроикономическо уп-

равление се преплитат с интересите на чуждестранните инвеститори, които 

далеч невинаги са еднопосочни със стремежите на макроикономическия 

елит.  

5.3. Съвременният държавен дълг на България 

Притокът на чуждестранен капитал корелира и със степента на дър-

жавно задлъжняване (величина на държавния дълг) на страната. Привлича-

нето на чуждестранен капитал във вид на държавен дълг фигурира в две 

подпозиции на „Финансова сметка – пасиви“ на ПБ. Ако емитираният дър-

жавен дълг е във вид на пласирани държавни ценни книжа на МКП, тогава 

привлеченият капитал фигурира в подпозиция „Портфейлни инвестиции“ 

на позиция „Финансова сметка – пасиви“ на ПБ. Ако държавният дълг е във 

вид на ползван заем или емитиран кредит, тогава той фигурира в подпози-

ция „Други инвестиции“ на позиция „Финансова сметка – пасиви“ на ПБ. 

На фигура 19 е представена динамиката на държавния дълг на страни-

те от ЕС (по данни на Eurostat). 
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Фиг. 19. Държавен дълг на страните от ЕС 

България стартира през 1997 г. с равнище на държавен дълг, съпоста-

вимо с равнището на БВП. През следващите десетина години, характерни 

със строга бюджетна дисциплина, държавният дълг спада до рекордно нис-

ките 13% от БВП (2008 г.).  

До 2008 г. в страните от ЕС се наблюдава стремеж за придържане към 

Маастрихските критерии за равнището на държавния дълг (60% от БВП), 

изискуемо за членство в еврозоната. Изключения формират няколко „труд-

ни“ държави (Белгия, Италия, Гърция, Португалия), а към тях се включва и 

Германия, при която обединението с източните провинции създава иконо-

мически затруднения. Като цяло средното държавно дългово натоварване в 

ЕС съответства на изискуемото. 

Кризата от 2008 г. променя съществено статуквото. Почти повсемест-

но (с малки изключения) страните  членки на ЕС емитират нови държавни 

задължения за посрещане на възникналите икономически трудности. Сред-

ното равнище на държавно дългово натоварване в ЕС се покачва до над 80% 

от БВП и се задържа устойчиво за следващите десетина години. 

Българският държавен дълг не реагира на стартиралите през 2008 г. 

икономически трудности. Едва през 2014 г. държавният дълг се повишава до 
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27% от БВП и повишението е свързано с фалита на КТБ. Оттам нататък от-

ново надделява тенденцията на намаляване на държавното дългово натовар-

ване до 22,3% от БВП през 2018 г.  

В действителност държавното дългово натоварване на България е мно-

го по-ниско предвид поддържането на фискален резерв от повече от 10 

млрд. лв. Ако към тях се прибавят брутните международни валутни резерви 

за около 50 млрд. лв. (които включват фискалния резерв), то към началото 

на 2020 г. България като държава финансира външния свят (развитите ико-

номики) нетно с повече от 25 млрд. лв., т.е. с близо една четвърт от БВП!     

В актуализирания държавен бюджет (ДВ, №34, 09.04.2020) се допуска 

максималният размер на държавния дълг за 2020 г. да не надвишава 31,5 

млрд. лв., което вероятно ще повиши относителното държавно дългово на-

товарване до около 30% от БВП. Същевременно средното равнище на дър-

жавно дългово натоварване в ЕС ще превиши 85% от БВП. 

Най-вероятно ЕС и еврозоната няма да съумеят да изчистят натрупа-

ните държавни дългове. Обединена Европа обаче притежава достатъчно 

икономическа мощ и възможности, за да се справи с проблема. Държавните 

дългове ще бъдат прехвърляни в средносрочна и дългосрочна перспектива 

чрез съществуващи и познати финансови техники – мостови и търкалящи се 

заеми и др. под. Съществена помощ ще окаже допуснатата и контролирана 

от ЕЦБ инфлация. Тя ще повиши номиналните величини, ще обезцени нат-

рупани вече стойности и ще облагодетелства кредитополучателите. Номи-

налният размер на дълга ще продължава да расте, но относителното му рав-

нище (спрямо БВП) ще намалява. 

При действаща обща валута (евро) всички страни членки на еврозона 

посрещат затрудненията солидарно. Такъв беше случаят с нашата съседка Гър-

ция, в която вирееше неприкрито местно негодувание към изискванията на ЕС 

и ЕЦБ, но не се чу дори и плах глас за напускане на еврозоната и ЕС. Ще се 

задейства феноменът на скачените съдове – дисциплинираните държави ще 

поемат част от затрудненията на недисциплинираните държави. Подобен тип 

преливане на ефекти е неизбежно и ще се извършва по явни и неявни канали.  

Ако всички страни имат еднакво дългово натоварване, всички те ще 

поемат относително сравним ущърб. Това обяснява и стремежът на страните 
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от еврозоната да не изостават с емисиите на държавен дълг от общата член-

ска маса след 2008 г. (фиг. 19). 

Ако обаче някоя от държавите членки на еврозона е прекалено дис-

циплинирана (твърде нисък държавен дълг), тя ще трябва да понесе тежест-

та на обезценяването на валутата, при все че вече ще е загубила от неизпол-

зване на дългов ресурс, довел до обезценката.  

Такъв е случаят de facto с България. Поради поддържането на парич-

ния си съвет България ще трябва да изконсумира инфлацията в еврозона 

дори с надбавка (поради продължителното си ценово изоставане), ще пре-

живее обезценката на натрупани вече национални стойности, но няма да е 

използвала ресурси за развитието на публичните си услуги. 

Безусловно емисиите на държавен дълг не трябва да бъдат безкритич-

ни. Ако привлечени дългови ресурси се използват за амбициозни, но зле 

обмислени мегапроекти (АЕЦ „Белене“, Завод за тежко машиностроене – 

Радомир и др. под.), последствията ще бъдат драматични. Също както и ако 

емисии на държавен дълг се използват за текущи разходи и за криво разби-

рано социално подпомагане. Финансови изследвания сочат, че при такъв тип 

непремерено държавно задлъжняване регулярното обслужване на държав-

ния дълг поставя трудно разрешими проблеми още при 40% равнище спря-

мо БВП (Reinhart, Rogoff 2009). Съвременната практика обаче познава реди-

ца случаи (САЩ, Япония), при които държавният дълг превишава чувстви-

телно БВП, но се обслужва безпроблемно и регулярно.  

При изпълнението на всички мащабни инвестиционни проекти се 

привличат финансови ресурси, откъдето е възможно и колкото се може по-

изгодно. Проблемът не е в емитирането на държавен дълг, а в начина на не-

говото използване. Държавният дълг може да бъде мощен инструмент за 

обществено-икономическо развитие, при условие че се управлява интели-

гентно. Толкова повече в условията на монетарен съюз. Изоставането на 

дълговото натоварване от общото равнище в монетарния съюз (еврозоната) 

е равносилно на фактическо финансово подпомагане на недисциплинирани-

те държави в съюза. Самоцелният отказ от използване на финансови ресурси 

във вид на държавен дълг за финансиране на дългосрочни публични инвес-

тиционни проекти (преди всичко и най-вече инфраструктура – физическа, 
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здравна, образователна, културна, спортна) действа като спирачка за общес-

твено-икономическия прогрес.  

Заключение 

Презграничното движение на финансови ресурси е функция от много 

променливи. Въздействията се формират както по линия на страната, която 

приема или изнася капитали и/или текущи и капиталови траншове, така и от 

обкръжаващата външна финансово-икономическа среда. Инвеститорите са 

чувствителна финансово-икономическа прослойка, която действа в съответ-

ствие с основната неокласическа доктрина за максимизиране на печалбата 

от дейността си. Този тип инвеститори нямат разписани ангажименти с ко-

респондиращата страна, както и не са носители на скрупули по отношение 

на страничните съпътстващи последствия от дейността си. Като правило те 

се придържат към мобилност и ликвидност в инвестиционните си стратегии. 

Проспериращите икономики са притегателни за инвеститорите, макар че 

много по-голяма нужда от наличност на капитали имат значително по-слабо 

развитите икономики. 

Страните от СИВ-ЕС формират своеобразен втори ешелон в ЕС. Те се 

присъединяват към ЕС с изостанали в технологично и организационно отно-

шение икономики. Желанието на всички тези страни е да се интегрират кол-

кото се може по-бързо и по-качествено към основното ядро икономики на ЕС. 

Икономическото им развитие обаче не е равностойно. Проследяването на ди-

намиката на основен икономически индикатор (БВП на човек от населението) 

демонстрира разнообразието на техните постижения. Всички те стартират 

своето съжителство в ЕС при автархични икономики, но превключват шоково 

към либерализиран ПБ както по линия на текущата сметка, така и по линия на 

капиталовата и финансовата сметка. Пътят е известен, но все пак рисков и 

трудно предсказуем. Примерно декада и половина по-късно можем да преце-

ним, че адаптацията е успешна, макар и все още далеч не в желаната форма. 

Презграничните капиталово-финансови потоци в страните от СИВ-ЕС 

са неравномерни във времето и трудно се поддават на приемливо по качест-

во прогнозиране. Вариацията на презграничното движение на капиталово-

финансови потоци дори и за относително кратък времеви период е смуща-
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ващо висока (табл. 13). Този факт сам по себе си е достатъчно показателен 

за силата на факторите, които променят презграничната атрактивност за 

капиталите. Степента на устойчивост на презграничните финансови потоци 

до голяма степен е допълнителен пазарен показател (паралелно с динамика-

та на пазарните лихвени проценти) за капиталовия рейтинг на страните.  

Таблица 13 

Коефициенти на вариация (2010 – 2018 г.) 

(проценти) 

 Изтичане на капитали Приток на капитали 

България 85 133 

Естония 68 145 

Латвия 115 153 

Литва 95 103 

Полша 63 66 

Румъния 110 114 

Словакия 115 94 

Унгария -5721 -683 

Чехия 32 92 

 

Редно е да се подчертаят и неикономически въздействия, които се 

смесват с икономически предпоставки. Нерядко чисто психологически при-

чини формират или променят първоначални намерения на инвеститорите. 

Наслоени подозрения също често играят съществена роля. Неубедителна 

макроикономическа ендогенна политика оставя отпечатък върху настроени-

ята на инвеститорите.    

В таблица 13 прави впечатление относително по-малката вариация на 

изтичането на капитали в сравнение с притока на капитали. Това е особе-

ност, с която макроикономическото управление следва задължително да се 

съобразява. По различни причини желанието на местните за страните от 

СИВ-ЕС инвеститори да напуснат националните граници се оказва не по-

малко, а и значително по-последователно, от това на външните за региона 

инвеститори да инвестират в региона. Нерядко задграничните инвестиции от 

страните от СИВ-ЕС се подчиняват не на финансово-икономическата възв-
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ръщаемост, отколкото на желанието за бягство от страната домакин. Има 

дори основания да се преценява, че ЦИЕ като подрегион на ЕС започва да се 

оформя като нетен инвеститор на развитите икономики, което звучи като 

финансово-икономически парадокс. Въпросът опира отново до качеството 

на ендогенното макроикономическо управление.  

Съществено влияние както върху презграничния приток на финансови 

ресурси, така и върху обратната реакция спрямо ендогенните национални про-

цеси оказва това, което в специализираната литература се нарича финансиали-

зация. В съответствие с възприета в литературата дефиниция финансиализаци-

ята е феномен, при който финансовите пазари, финансовите институции и фи-

нансовите елити придобиват значително по-голямо значение върху формиране-

то на икономическата политика и икономическите резултати (Palley 2007). Фи-

нансиализацията преструктурира функционирането на икономическата система 

както на макро-, така и на микроравнище. Това предопределя интереса и за-

дължението на ендогенното макроикономическо управление върху регулиране-

то и контролирането на презграничните финансови потоци. 

За ендогенното макроикономическо управление е съществено пред-

виждането на презграничните потоци, доколкото те са значими по обем и 

въздействат на вътрешното икономическо развитие. Притокът на външен 

капитал е желан, особено и най-вече във вид на преки инвестиции, доколко-

то като правило той е носител на технологични и организационни иновации. 

Паралелно с това обаче следва да се отчитат и възможностите за непредви-

дени негативни ефекти.   
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ИКОНОМИКА НА ПРЕЗГРАНИЧНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ 

проф. д-р ик. н.  Г а р а б е д  М и н а с я н  

Резюме 

Направен е опит за цялостно проследяване и аналитична оценка на всички ос-
новни презгранични финансови потоци най-вече в страните от бившия Съвет за иконо-
мическа взаимопомощ, които се включват в ЕС и тяхното въздействие върху икономи-
ческата им динамика. Особен акцент е поставен на макроикономическите елементи и 
политики, които очертават, създават условия, както и предопределят мащабите, взаимо-
действията и проекциите на презграничните финансови потоци. Нараства привлекател-
ността на развитите страни за капиталите от по-бедните и изоставащи страни. Задейства 
се своеобразна капиталова гравитация, която привлича капитали в развитите страни на 
еврозоната. Икономическата рационалност отстъпва пред психологическата целесъоб-
разност. Членството в еврозоната не е едностранно печеливша игра за всички участни-
ци, както и не е безусловно универсално изгодно начинание. Привлекателността на 
отделните страни за чуждестранния капитал зависи изцяло от текущото състояние на 
конкретната икономика, от възможностите ѝ за ускорена икономическа динамика, респ. 
за осигуряване на предвидими и приемливи равнища на възвръщаемост. Привличането 
и задържането на по-ликвидните чуждестранни инвестиции във вид на портфейлни 
инвестиции се свързва с действието на местния капиталов пазар. 

 
ECONOMICS OF CROSS-BORDER FINANCIAL FLOWS 

Prof. Dr Ec. Sc.  G a r a b e d  M i n a s s ia n 

Abstract 

There has been made an attempt at a comprehensive tracing and analytical evaluation 
of all major cross-border financial flows mainly in the countries of the former Council for 
Mutual Economic Assistance, which joined the EU, and the impact of the former on their 
economic dynamics. Particular emphasis is placed on the macroeconomic elements and 
policies that delineate and create the conditions for cross-border financial flows as well as 
predetermine their scale, interactions and projections. There is an increase in the attractiveness 
of economically developed countries to capital from the poorer and lagging countries. There is 
triggered a kind of capital gravity, which attracts capital to the developed countries of the euro 
area. Economic rationality gives way to psychological expediency. Eurozone membership is 
not a unilateral win:lose game for all participants, nor is it an unconditional, universally 
beneficial undertaking. The attractiveness of individual countries to foreign capital depends 
entirely on the current state of the particular economy, on the opportunities it offers for 
accelerated economic dynamics, respectively its capacity to ensure predictable and acceptable 
levels of return. The act of attracting and retaining more liquid foreign investments in the form 
of portfolio investments is connected with the functioning of the local capital market. 
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ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ СВОЙСТВА 

НА ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ 

ХАРТИЕНИ МАТЕРИАЛИ 

 

ас. д-р  В е л и ч к а  М а р и н о в а 

доц. д-р  Т е м е н у г а  С т о й к о в а 

доц. д-р  Д е н к а  З л а т е в а  

 

Въведение 

Опаковането е от ключово значение за ефективната верига за доставки 

на потребителски продукти. Опаковката има три основни функции: защитна, 

информационна и рекламна. Опаковките, изработени от хартия и картон, 

имат много висок относителен дял заради безспорните предимства, които 

притежават – екологичност, малка маса, ниска себестойност, възможност за 

широко приложение за различни видове стоки. Използването на хартия за 

опаковане се увеличава всяка година, както поради отличните ѝ екологични 

свойства, така и поради нарастващото търсене, свързано с електронната тър-

говия и услугите по доставка (особено в условията на пандемията, породена 

от разпространението на Covid-19).  

В настоящия момент на дневен ред с все по-голяма острота стои проб-

лемът за опазване на околната среда, за намаляване на разхода на природни 

ресурси и за използване на възобновяеми източници. От друга страна, нас-

тъпващите климатични промени се превръщат в глобален проблем за ико-

номиката. Това налага необходимостта от иновационен подход за постигане 

на икономически растеж при намаляване на въглеродните емисии. Необхо-

дими са значителни ангажименти от всички сектори на икономиката, от об-

ществото и от всяка държава.  

Целулозно-хартиената промишленост в световен мащаб предлага ино-

вативни и ресурсно ефективни решения в отговор на настоящите предизви-

кателства. Като жизненоважна част от кръговата икономика, тя предоставя 
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на потребителите широка гама от възобновяеми и рециклируеми опаковки, 

различни видове хартии и др. (CEO INITIATIVE 2020) 

Предвид правната регулаторна рамка, европейската целулозно-хартиена 
индустрия трябва да има принос за постигане на дългосрочната визия на Евро-
па в контекста на енергийната ефективност, конкурентната индустрия, кръгова-
та икономика. Понастоящем вече е постигната степен на рециклиране на опа-
ковките от хартия около 85%. В абсолютни обеми са рециклирани повече опа-
ковки от хартия, отколкото опаковки, изработени от всички други опаковъчни 
материали заедно (Recyclability guidelines, CEPI 2019). Според специалистите, 
за да се постигнат още по-високи нива на рециклиране, е необходимо това да се 
предвиди още от фазата на проектиране на стоката. Същевременно така би се 
разширила функционалността на опаковките от хартия, като под внимание се 
вземат както предназначението, така и краят на жизнения цикъл на опаковките. 

Актуалността на настоящата разработка се определя от съвременните 
изисквания, които се предявяват за удовлетворяване потребностите на верига-
та на доставки и крайните потребители с качествени и конкурентоспособни 
транспортни опаковки, изработени от хартия. Изследването на потребителни-
те свойства от стоковедна гледна точка е важен аспект, свързан с определяне 
на качеството на опаковките; изискванията и оценката на различните групи 
потребители и съвременните тенденции за иновативното развитие.  

Обект на изследване са експериментални образци на нискограмажни 
транспортни опаковки за нехранителни стоки, изработени от 100% рецикли-
рани хартиени материали. Предмет на изследване са потребителните свойст-
ва на опаковките от рециклирани хартиени материали и тяхната значимост.  

Целта на публикацията е да се оцени значимостта на формулиран ком-
плекс от потребителни свойства на транспортни опаковки, изработени от 
100% рециклирани хартиени материали посредством експертен метод.  

За постигане на формулираната цел са поставени следните изследова-
телски задачи: 

1) разкриване значението на опаковките от рециклирани хартиени ма-
териали в контекста на съвременните пазарни условия; 

2) изясняване същността на потребителните свойства на опаковките от 
рециклирани хартиени материали и ролята на експертните методи за оценка 
на тяхната значимост; 



149 

3) прилагане на метода на ранжиране за оценка на комплекса от пот-
ребителни свойства на транспортни опаковки от 100% рециклирани хартие-
ни материали. 

Изследването е проведено през 2019 г. Методологията на изследването 
е съобразена с поставените цел и задачи в разработката, като са използвани 
следните изследователски методи: 

� Анализ и синтез – за събиране и обобщаване на информация за 
обекта на изследване, анализиране на пазарните тенденции и определяне на 
условията на изследването, проследяване на връзките между отделните пот-
ребителни свойства и дефиниране на целта и задачите на изследването.  

� Контент анализ – за обективно определяне на съдържанието на 
академичните публикации и обхвата на концепциите, касаещи потребител-
ните свойства на опаковките от рециклирани хартиени материали. На осно-
вата на контент анализа са интерпретирани същността и по-важните особе-
ности на предложения комплекс от потребителни свойства. 

� Експертен метод (в частност – метод на ранжиране). Експертни-
те методи се основават на решението, приемано от група специалисти – експер-
ти. Експертното оценяване е извършено по метода на ранжиране, като експерт-
ната група включва 7 експерти, чиято компетентност е в различни области – 
качество на промишлените стоки, производство и търговия с опаковки, израбо-
тени от хартия. Формулирани и подложени на оценяване са 7 потребителни 
свойства на опаковките, поради което присъжданите рангови числа са в интер-
вала от 1 до 7. Потребителното свойство с най-ниска значимост получава ранг 
7, а максималната значимост се обозначава с ранг 1. Експертите присъждат 
индивидуална оценка на всяко свойство според значимостта му. 

� Статистически методи – използват се за обобщаване на данните 
от експертната оценка и за изчисляване на коефициенти, характеризиращи 
важността (значимостта) на оценяваните потребителни свойства. За целта са 
определени: 

• Коефициент на относително ранжиране: той се определя като 
отношение между сумата от ранговете за съответния показател и общата 
сума от ранговете за всички показатели. Определя се по формулата: 

Ri =  
a

,
a 

Σ

Σ Σ

j ij

ij
 (1) 
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където:  

Ri е коефициент на относително ранжиране; 

Σaij – сумата от ранговете за съответния показател; 

Σ Σaij – сумата от ранговете за всички показатели, подложени на оце-

няване. 

Сумата от коефициентите на относително ранжиране за всички пока-

затели е равна на единица, т.е. ΣRi =1. 

• Рангов коефициент: той се изразява с отношението между сумата 

от ранговете на показателя, класиран на първо място (най-ниската сума) и 

сумата от ранговете за съответния показател. Определя се по формулата: 

R =  
min a

,
a

 Σ

Σ

ij

ij
 (2) 

където:  

R е рангов коефициент; 

min Σaij – най-ниската сума от ранговете; 

Σaij – сума от ранговете на оценявания показател. 

Очертани са ограничителните условия на настоящото изследване, а 

именно: 

- обект на изследване са опаковки от 100% рециклирани хартиени ма-

териали, изработени съобразно производствения цикъл и асортиментната 

листа на „Дуропак Тракия“ АД (към днешна дата с ново наименование – „Ди 

Ес Смит България“ АД) – основен производител на опаковки от вълнообра-

зен картон в България;  

- проектираните и разработени опаковки са предназначени за транс-

портиране на нехранителни стоки с маса до 10 kg; 

-  изследваните опаковки са предназначени за използване и съхранение 

при стандартни климатични условия и превозване с автомобилен транспорт; 

- опаковките са изработени от 100% рециклирани хартиени материали, 

като са използвани нискограмажни суровини с цел постигане на оптимално 

качество на опаковките при минимизиране на разходите;  

- естетичните свойства на опаковките не са обект на изследване. 
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Глава първа 

Значение на опаковките от рециклирани хартиени материали 

в съвременните пазарни условия 

 

1.1. Състояние на рециклирането на хартия в Европа 

Една от основните цели на ЕС в дългосрочен план, която е част от поли-

тиката за постигане на „рециклираща икономика“, е да се предотврати обра-

зуването на отпадъци и да се насърчава практиката за употреба на отпадъците 

като ресурси. В светлината на съвременните схващания отпадъците се възп-

риемат като ресурси. Директива 2008/98/ЕО за отпадъците от 19 ноември 

2008, отделя специално внимание на този проблем и представя приоритетния 

ред на управление на отпадъците, съгласно дългосрочните цели на ЕС, който 

подчертава значимостта на рециклирането за утвърждаване на политиката за 

„кръгова икономика“, част от която следва да е и България (фиг. 1.1).   

 

 

 

 

 

Фиг. 1.1. Йерархия в управлението на отпадъците 

Източник: Директива 2008/98/ЕО за отпадъците от 19 ноември 2008, чл. 4. 

 

ОТПАДЪЦИ 
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В съответствие с тази йерархия в Седмата програма за действие в об-

ластта на околната среда се определят приоритетни цели за политиката на 

ЕС в областта на отпадъците. На първо място, като основен приоритет, е 

посочено намаляването на количеството на образуваните отпадъци, а на 

следващо място по приоритетна значимост е изведено рециклирането на 

отпадъците (като целта е то да се разшири до възможния максимум). Става 

ясно, че фокусът в йерархията на управлението на отпадъците се измества от 

тяхното обезвреждане към тяхното рециклиране. 

Независимо от стремежа за въвеждане на единна политика, разликите 

между държавите членки по отношение на начина, по който прилагат раз-

личните методи за преработване на отпадъците, могат да бъдат съществени. 

Така например по данни на Европейската комисия в някои държави членки 

(Италия и Белгия) равнището на рециклиране е много високо, докато в дру-

ги (България, Румъния, Гърция, Швеция и Финландия) се предпочита депо-

нирането (Портал на Европейската комисия 2019). 

Благодарение на своите характеристики хартията е един от най-

ефективно рециклируемите отпадъци. В ЕС най-често се подлагат на рецик-

лиране хартиените опаковки. По данни на CEPI (Confederation of European 

Paper Industry – Конфедерация на европейската хартиена промишленост) 

през 2016 г. 82,1% от хартиените опаковки са рециклирани, а политиката за 

пластмасите, публикувана през януари 2018 г., според Казашка (2018) ще 

окаже въздействие върху всички опаковъчни материали, в т.ч. и хартиените. 

В рамките на пазара на рециклирани материали, хартиените опаковки имат 

най-голям относителен дял – 65% от всички рециклирани опаковки. Относ-

но хартията и картона е отчетен най-висок процент рециклиране в целия 

свят (с изключение на стъклото в някои страни). До голяма степен това е 

обвързано с тезата, че търсенето на хартиени опаковки ще продължи да рас-

те (Пазари 2014). 

Осъзнаването на необходимостта от защита и възстановяване на окол-

ната среда превръща използването на материалните ресурси от преработката 

на отпадъците от опаковки в предпоставка за устойчиво развитие на иконо-

миката (Стефанов 2010). Днес, в глобален аспект, рециклираните влакна са 

най-важната суровина за производство на хартия (в обемно изражение).  



153 

С относителен дял 46.4% от влагания за производството на хартия ма-

териал, отпадъчната хартия (ОХ) се превръща в основна суровина, използ-

вана от хартиената промишленост в Европа, изпреварвайки целулозата 

(40.1%). Рециклирането на хартия е увеличено с 49% (19.5 млн. т) от 1998 г. 

– базовата година за първия доброволен ангажимент, поставен чрез Евро-

пейската декларация по рециклиране на хартия. Променящите се потреби-

телски модели дават отражение върху най-рециклираните хартиени отпадни 

продукти – увеличава се потреблението на опаковки от велпапе (Степента на 

рециклиране на хартия 2018). Данни за степента на използване и рециклира-

не на ОХ в периода 2010 – 2018 г. са представени в таблица 1.1. 

Таблица 1.1 

Степен на използване и рециклиране 

на отпадъчна хартия в Европа 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Степен на използ-
ване на ОХ (в %) 

50.6 48.40 46.71 47.46 52.3 52.2 52.6 52.4 52.9 

Степен  на рецик-
лиране 
(в %) 

68.5 70.4 71.4 72.0 71.7 71.9 72.0 72.4 71.6 

Източник: CEPI – Key statistics report 2018 out now. 

 

През 2017 г. най-голям е делът на използваната ОХ за опаковъчния 

сектор – 73.7%. В изследване (Щрунц 2006) се изтъква, че най-масово пред-

лаганите готови продукти от рециклирани хартиени материали са транспор-

тните опаковки.  

1.2. Значение на производството на опаковки 

В съвременния свят опаковането е един от ключовите елементи, влия-

ещи върху пазара, както и върху търговската активност. То е интегрална 

част от маркетинговата политика на фирмите (Hornik 2011). Според 

Kańczukowska-Stadnik, Czaja-Jagieska (2011) производителите на опаковки, 

които искат да се наложат на конкурентен световен пазар, трябва непрекъс-
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нато да подобряват процеса на разработване на нови опаковки, включително 

на равнище микро- и макросреда. Важно е да се наблюдават промените на 

пазара и да се предприемат бързи коригиращи действия. Производителите 

на опаковки осъзнават необходимостта от налагане на организационния 

подход към развитието на иновациите на продуктите чрез определяне на 

целите на тази дейност. Анализът на резултатите от проведените изследва-

ния показва, че те придават голямо значение на усъвършенстването на ка-

чеството на опаковките и че основният двигател на иновации на продуктите 

в изследваните компании са потребителските изисквания. 

Според някои автори (Осыка, Комаха, Шульга 2019) на настоящия 

етап се отчита стабилен растеж в световното производство на опаковки, в 

частност в Европа. Smithners Pira прогнозира, че търсенето на картон за 

нуждите на производството на опаковки ще се увеличава с 4% годишно до 

2023 г. (Hasson 2020). Според предварителните прогнози на Европейската 

хартиена конфедерация (CEPI 2020), в рамките на класовете опаковъчни 

хартии, тези, използвани главно за транспортни опаковки и вълнообразни 

кутии, са единствените, регистрирали увеличение (+ 1.4%). 

В контекста на съвременните климатични промени перспективите за 

развитие на производството на опаковки от рециклирани хартиени материа-

ли се определя от редица фактори. Красимирова (2019) обобщава предимст-

вата на хартията и картона за кръговата икономика. Кръговата икономика е 

система, насочена към максимално използване на ресурсите и намаляване на 

отпадъците чрез възможно най-добро използване на продуктите. За разлика 

от традиционното „вземи и направи“, тя се базира на модела „използвай 

повторно и рециклирай“. Целулозно-хартиената индустрия има предимство-

то да бъде сред пионерите в промотирането на концепцията на кръговата 

икономика. Възможността за рециклиране на хартията играе важна роля при 

прехода от линеен към кръгов модел на икономика и при преминаването 

към устойчиво производство. Хартията и картонът са едни от най-

устойчивите продукти. Тяхната първична суровина е целулоза от различни 

дървесни видове, които по време на своя растеж абсорбират СО2 от атмос-

ферата. На настоящия етап около 50% от картонените опаковки се произ-

веждат от рециклирани материали (Митове и реалност за хартията 2019). 
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На всеки три години FEFCO (Европейската федерация на производите-

лите на вълнообразен картон) и CCB (Cepi Container Board – Европейска асо-

циация на опаковъчен картон) публикуват нова „Европейска база данни от-

носно жизнения цикъл на вълнообразния картон“. Деветият доклад от 2018 г. 

показва устойчиви подобрения и демонстрира усилията на европейската вел-

папна промишленост и нейните доставчици на хартия да намалят своето нега-

тивно въздействие върху околната среда. Спрямо последния доклад резулта-

тите показват: 12% намаляване потреблението на изкопаеми горива в произ-

водствените заводи; 40% намаляване емисиите на прахови частици от заводи-

те във въздуха; намаляване въздействието на въглеродните емисии до 538 kg/t 

CO2 еквивалент. Тези данни недвусмислено показват, че целулозно-хартие-

ната индустрия постига устойчиви показатели в концепцията за екологична 

пазарна икономика, съобразена с новите предизвикателства.   

Освен това се отчита промяна на потребителските нагласи – все повече 
се предпочитат опаковки от картон, вместо от пластмаса, а развитието на 
електронната търговия (особено в условията на пандемията от Covid-19) е 
допълнителен фактор, обуславящ развитието на сектора, свързан с произ-
водството на транспортни опаковки. 

Независимо проучване (Хичин 2019) сред 7000 европейски потребите-
ли в няколко страни разкрива, че европейците имат добро разбиране за раз-
личните опаковъчни формати – 52% са уверени, че картонената опаковка е 
най-екологичната опаковка. Според генералния директор на Европейска 
асоциация на производителите на картон и картонени изделия основната цел 
е насърчаване използването на картон за потребителски опаковки като ико-
номично и екологично балансирано опаковъчно средство. Опаковките от 
картон са не само възобновяеми и напълно рециклируеми, но и биоразгра-
дими, което ги превръща в добър пример за кръгова икономика. Резултатите 
от проучването добавят допълнителна тежест към искането на асоциацията 
за разширяване на концепцията от „3-те R“ на рециклирането – reduce, reuse 

and recycle до „5-те R“ (с добавянето на renew and replace). Това би означа-
вало избиране на опаковъчни материали, които са напълно възобновяеми, 
както и стимулиране на собствениците на търговски марки и търговците на 
дребно да действат отговорно за замяна на опаковъчните материали, които 
не се вписват в идеята за кръгова икономика.  
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През последните години пазарът на картонени опаковки се разраства с 

2.5% годишно и се очаква по-нататъшно увеличение, тъй като, благодарение 

на медиите, нараства „лошият“ имидж на опаковъчните материали за еднок-

ратна употреба. Устойчивостта на опаковката е приоритет. Много са въз-

можностите за промишлеността да разруши статуквото, да замени нееколо-

гичните опаковки с такива на база хартия и, правейки това, да извърши про-

мени, които да бъдат от полза за околната среда (Хичин 2019). В условията 

на устойчиво развитие въпросът за качеството, и по този начин – за потре-

бителните свойства на опаковките от рециклирани хартиени материали, е 

актуален, а тяхното оценяване – значимо за целите на иновативното техно-

логично развитие в съответствие с новите потребителски и пазарни изисква-

ния. 

 

Глава втора 

Потребителни свойства на опаковките 

от рециклирани хартиени материали 
 

2.1. Качество и потребителни свойства 

на опаковките от рециклирани хартиени материали 

Международният и национален опит показват, че качеството се прев-

ръща в основен фактор за стопанския и обществен просперитет на отделните 

страни (Стоянова 2007). Качеството на продукцията е крайъгълният камък 

на съвременните икономически отношения. Формирането му представлява 

сложен и продължителен процес, реализиращ се през всички фази и етапи на 

жизнения цикъл. Определянето на качеството включва неговата комплексна 

оценка. 

Петков и Петров (2005) обобщават, че непрекъснатото задълбочаване 

и разширяване на познанията и изследванията в областта на качеството и 

неговото управление се дължат на перманентно засилващата се роля, която 

придобива качеството на съвременния етап. Определянето на качеството на 

стоките е неразривно свързано с изискванията на потребителите. Все по-

важно значение има прилагането на системи за управление на качеството, 
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при които управленските решения и цели са обвързани с потребителската 

удовлетвореност. Именно тя се превръща в ключов фактор за просперитета 

на фирмите, насоките за подобряване на качеството, избора на показатели за 

оценка на пазарния риск, възможността за позициониране на нови пазари и 

постигане на конкурентоспособност. 

Ненов (2012) изяснява, че качеството на произвежданата продукция е 

изключително важен индикатор, характеризиращ дейността на всяко едно 

предприятие. Обединявайки различни мнения и дефиниции за качеството, 

Стефанов (2001), като един от авторите, работили най-активно в областта, 

обобщава, че ключов критерий за него е удовлетвореността на клиента, на 

потребителя, тъй като конкретната оценка за него се дава от външната среда – 

от потребителя на изделието. Това становище се подкрепя и от Стоянова 

(2013), която акцентира върху удовлетвореността на потребителя като ключо-

во изискване за постигане на високо качество на предлаганите на пазара сто-

ки. Станимирова (2015) определя потребителското качество като потребител-

ската удовлетвореност, произтичаща от оценката на потребителя за продукта. 

Целта на анализа на качеството е да се даде обективна оценка на достигнатото 

равнище на качество, да се разкрият факторите и причините, оказващи влия-

ние върху него, да се покаже влиянието му върху финансово-икономическите 

резултати, както и да се набележат мерки за неговото повишаване.  

Продуктът е това, което е получено в резултат на човешката дейност 

(произведение, изделие). Той може да бъде материален и нематериален. 

Стоката, от своя страна, е материално икономическо благо, продукт, произ-

веден за задоволяване на определени нужди. Всеки обект на материално 

производство, предложен на пазара, представлява стока, чиито потребител-

ни свойства са критерии за успешна реализация. Следователно, макар че 

продуктът като икономическа категория е по-широко понятие, включващо и 

нематериалните блага, стоката е и продукт и двете понятия могат да се из-

ползват като синоними. Това означава, че при изясняване качеството на сто-

ките, релевантно ще бъде и включването на дефинициите за качество на 

продуктите.  

Качеството на продуктите е съвкупност от присъщите им свойства и 

характеристики, обуславящи тяхната пригодност да удовлетворяват устано-
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вени или очаквани потребности в съответствие с предназначението в опре-

делени условия на потребление или експлоатация (Стойкова, Желязкова 

2012), или това е степента, до която съвкупност от присъщи характеристики 

удовлетворяват изискванията (БИС 2015). То се формира при създаване на 

продукта, под влияние на различни фактори. 

Качеството на стоките е функция на потребителските изисквания и ко-

личествена характеристика на потребителните им свойства. Те се създават в 

процеса на производство, а се проявяват в процеса на експлоатация или пот-

ребление на стоката и характеризират нейната полезност. Качеството на 

продуктите трябва да отговаря на основните и допълнителни показатели, 

приети в изискванията. Всеки показател за качество има точно определена 

стойност или установени граници (Стефанов, Желязкова, Стойкова 2002; 

Стойкова 2016). 

Следователно качеството на продуктите от рециклирани хартиени ма-

териали се определя от онези свойства на рециклираната хартия, които са 

свързани с полезността на готовите изделия в процеса на потребление и са 

количествено измерими посредством качествените показатели на крайните 

продукти. Обект на рециклиране е влакнестият състав на хартията, а всички 

останали технологични процеси са аналогични на тези при производството 

на хартия от първични влакнести материали. Следователно качеството на 

рециклирания продукт е отговорност на производителя на хартия и е резул-

тат от спазване на всички нормативно-технически изисквания при производ-

ството. Оптималното качество на хартията, съобразно нейното предназначе-

ние, се постига чрез баланс на различните видове отпадъчни влакна, който 

се прилага от страна на производителите, за да се осигури сила и твърдост 

на получената хартия, като същевременно се сведе до минимум (или ако е 

възможно, се премахне изцяло) използването на първична дървесна целуло-

за (Recycled Paper Supplies 2010). 

От стоковедна гледна точка интерес представлява оценяването на пот-

ребителните свойства на опаковките от рециклирани хартиени материали. 

Опаковките са продукти, използвани от всеки участник по веригата до край-

ния потребител с основна функция запазване на качеството на стоките в тях. 

Те запазват полезността и качеството на стоката в процеса на експлоатация 
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(потребление), транспорт и съхранение. Потребителните свойства на харти-

ите и картоните се определят от конкретното им функционално предназна-

чение. Богатият асортимент и разнообразното им приложение затруднява 

систематизирането и класифицирането на техните потребителни свойства. В 

зависимост от проявлението им, те биха могли да бъдат разделени на общи и 

специфични: 

- общи: характерни за всички групи хартии (включително рециклира-

ните) – маса, състав, физико-механични свойства; 

- специфични: приложими за някои групи в зависимост от конкретното 

им предназначение – степен на проклейване, филтрираща способност, капи-

лярност и прочие (Стефанов, Желязкова, Стойкова 2004).  

Свойствата на хартията зависят от свойствата на изходните влакнести 

материали, тяхната морфологична структура и химичен състав, степента и 

характера на размилане, от наличието на пълнители, проклейващи вещества 

и други химически спомагателни вещества (ХСВ), а също и от технологич-

ните условия на производството.  

Авторски колектив (Иванова, Бенчева, Тодорова 2009) предлага при-

мерна класификация на потребителните свойства на хартията: състав, 

структурно-размерни свойства, капилярно-хигроскопични свойства, физи-

ко-механични свойства, деформационни, оптични, химични и специални 

свойства. Според авторите именно те определят качеството на готовите 

продукти, в които се влагат. Класифицирането на потребителните свойства 

се затруднява и от свойствата на все по-често използваната за производство 

на различни хартиени и картонени продукти рециклирана хартия и специ-

фиката на нейното конкретно приложение. Най-голям дял тези материали 

намират в изготвянето на различни транспортни опаковки.  

Потребителните свойства на опаковките като цяло са свързани с удов-

летворяването на голям брой основни и специфични изисквания на потреби-

телите към тях, което прави трудна оценката им само по отделни показатели 

на качеството. Потребителите на опаковки от своя страна могат да бъдат 

обособени в различни групи: крайни потребители, производители, достав-

чици, търговци, лица по веригата на доставки. Транспортната опаковка е 

„обект на потребление“ от всички посочени категории, тъй като в различни 
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етапи от стокообращението, тя се намира в каналите на веригата по достав-

ки, част е от логистичните процеси и достига до крайните потребители, осо-

бено в съвременните условия на онлайн пазаруване.  

Предпазването на стоките от различните рискове и повреди при транс-

порт, улесняването на товаро-разтоварните и складовите дейности, както и 

осигуряването на ефективно използване на капацитета на транспортните 

средства и складовите съоръжения, са основни функции на транспортните 

опаковки. За тази цел е необходима комплексна оценка на различните пот-

ребителни свойства, които ги характеризират. Посочените функции намират 

конкретно проявление във функционалните и ергономични потребителни 

свойства, изразени посредством единичните свойства: механична якост, 

транспортопригодност, маса, удобство при употреба, стифируемост. В 

тази връзка разграничаване на качеството от стоковедна гледна точка от 

неговата потребителска страна не е възможно. Качеството са всички обек-

тивно обусловени характеристики и свойства на стоките, свързани с тяхното 

функционално предназначение и възможността им да задоволяват същест-

вуващи или предполагаеми потребителски потребности. Потребителските 

изисквания, независимо от етапа на жизнения цикъл на стоките, са свързани 

с възможностите на стоките да се използват на първо място по предназначе-

ние, на база на което биват оценявани впоследствие.  

Според Долгова (2015) изборът на технология и материали за произ-

водство изисква детайлен анализ на всички групи качествени показатели. В 

същото време специфичният състав на групите показатели, методите за тях-

ното измерване и коефициентите на значимост трябва да бъдат обосновано 

определени за конкретната опаковка. Някои автори (Упаковка товаров 2010; 

Члых, Косныхрева, Пашкевич 2004) обединяват качествените показатели, 

които измерват потребителните свойства на опаковките, в различни групи: 

функционални, технологични, екологични. 

От техническа гледна точка според Лашева и Розалинов (2008) потре-

бителските изисквания спрямо опаковките могат да се обединят в 4 основни 

групи: 

- форма и размери (точност на изработката);  

- якост и пластичност (съпротивление на деформация);  
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- плътност и пропускливост и други изисквания спрямо повърхността 

на опаковките (гладкост, белота и др.);  

- рекламно-информационно оформление.  

Отделните свойства според тях изискват различни подходи за оценя-

ване. Така например при оценка на якостта на опаковките, която е основно 

потребително свойство, трябва да се отчитат различните видове натоварва-

ния, които те понасят, и свързаното с това понижаване на якостта. Анализи-

райки натоварването, на което е подложена една опаковка в процеса на ней-

ното изготвяне, транспортиране, товаро-разтоварни работи, експлоатация и 

складиране, Лашева и Розалинов (2008) подчертават важното значение на 

деформациите и основните видове напрежения, които възникват в отделните 

елементи на опаковките. Според авторите те оказват определящо влияние 

върху механичните свойства, формиращи защитната функция на опаковките 

и така допринасят за негативен ефект върху потребителните свойства на 

опаковките. 

При оценка на якостта и надеждността на опаковката трябва да се има 

предвид, от една страна, това, че отделните части и елементи на определени 

места имат различна якост (местата на сгъване и съединяване), а от друга, че 

якостта зависи от разпределението на натоварванията и тяхното действие на 

различни места в опаковката. В много случаи повреждането на опаковките 

се дължи на действието на повторни натоварвания и свързаното с това по-

нижаване на якостта. Затова първо се повреждат тези участъци от повърх-

ността на опаковките, в които действащите в даден момент натоварвания 

превишават тяхната якост. Дълготрайността на опаковките зависи не само 

от първоначалната якост на отделните части и елементи, но и също от въз-

никващите изменения в якостта и временните натоварвания.  

Според Розалинов (2005) определящо влияние върху поведението на 

хартиите и картоните при преработката им оказват главно две групи свойст-

ва – физико-механичните (повечето показатели на материалите от тази група 

се запазват, а други се променят значително по време на преработката) и 

деформационните (еластично-пластични свойства; удължение на хартиите и 

картоните при опън; коравина (твърдост) на хартиите и картоните; мекота на 

хартиите и картоните). Изискванията към свойствата на хартиите и картони-
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те, свързани с влиянието и поведението им при преработка, и впоследствие 

влияещи на основните потребителни свойства на опаковките, според автора 

може да бъдат обобщени до: 

• равномерно разпределение на свойствата, които оказват влияние на 

точността на придвижване на листовия материал през машините, като дебе-

лина, поведение на удължение, гладкост и др.; 

• достатъчна динамична здравина, за да се изключи възможността от 

разкъсване; 

• подходящи деформационни свойства за дадената преработка, съчета-

ни с добри физико-механични показатели, които отговарят на характера на 

натоварванията при производство и експлоатация на опаковките. 

Според Смолин (2008) в хартиено-картоненото производство се съб-

людава правилото на трите К – композиция, конструкция, качество. 

Посоченото ни дава основание да заключим, че качеството, разгледано 

от стоковедна гледна точка, е комплекс от потребителните свойства на 

продукта, свързани със способността му да задоволява конкретни потреб-

ности, съобразно функционалното му предназначение. Основните потреби-

телни свойства на транспортните опаковки са свързани с осигуряване на 

безпроблемно, безопасно транспортиране и запазване целостта на продукти-

те в тях. В съответствие с основните функции на транспортните опаковки и 

възможността им да ги изпълняват, обект на изследване следва да са потре-

бителните свойства на опаковките, свързани с осигуряването на тяхната за-

щитна функция по време на транспортиране, манипулиране и съхранение 

на опаковките. Важна роля за осигуряване изпълнението на тази функция 

има здравината на опаковката и възможността ѝ да запазва своята цялост 

под влияние на различни въздействия – физични, физикохимични, механич-

ни, на които е подложена от производството до изпълнение на крайното си 

предназначение. Следователно основни  за определяне на качеството на 

опаковките се явяват механичните показатели, характеризиращи якостни-

те свойства на опаковките и на материалите, от които са изработени. Фун-

кционалността на транспортните опаковки е свързана с тяхната тегловна 

характеристика и определяне на показателите, свързани с физичните и ме-

ханични свойства на изходните материали, тъй като те характеризират тях-
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ната транспортопригодност. Освен това защитната функция на опаковка-

та се определя и от възможността ѝ да противостои на химически влияния и 

да запазва структурата си при различни климатични колебания. Това обус-

лавя и определянето на показателите за качество на използваните материали 

и готовите образци, свързани с капилярно-порестите свойства. Осигуря-

ване на функциите, съгласно функционалното предназначение на опаковка-

та, зависи и от възможностите за манипулиране с нея по време на товаро-

разтоварните операции и транспортирането на продуктите в нея. От значе-

ние е и поведението ѝ по време на складиране и съхранение – възможности-

те за стифиране и подреждане. Това води до необходимостта от определяне 

на показателите, свързани с размерните характеристики и формата на опа-

ковката и нейната устойчивост, които определят ергономичните свойства. 

Може да се обобщи, че общовалидно класифициране на потребител-

ните свойства на продуктите от рециклирани влакнести материали е трудна 

задача. Това би било възможно при конкретизиране на функционалното 

предназначение на конкретните опаковки. Когато обект на оценка на качес-

твото са опаковките от вторични материали, основните потребителни свойс-

тва са свързани с тяхната възможност да изпълняват функциите си по пред-

назначение – функционални, ергономични. Формирането на качеството им 

става под влияние на различни фактори. Определянето на тяхното въздейст-

вие е основен момент за получаване на готови продукти с желано качество. 

Това обосновава тяхното идентифициране и подобряване с цел получаване 

на продукти с желани потребителни свойства.  

Потребителните свойства на опаковките са свързани с удовлетворява-

нето на голям брой основни и специфични изисквания на потребителите към 

тях, което прави трудна оценката им само по отделни показатели на качест-

вото. За тази цел е необходима комплексна оценка на характеризиращи ги 

свойства и тяхното значение съобразно конкретното функционално прило-

жение. Необходимостта от оценка на значимостта на потребителни свойст-

ва, формиращи качеството на опаковките от рециклирани хартиени матери-

али с конкретно функционално предназначение, определя експертните ме-

тоди като най-подходящи за целта.  
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2.2. Приложение на експертните методи за оценяване 

на потребителните свойства на опаковките от рециклирани 

хартиени материали 

В настоящия етап на преход към иновативна икономика, нараства не 

само сложността на управлението, но и изискванията за качеството на реше-

нията. Използването на изчерпателен анализ, базиран на обосновани профе-

сионални преценки, увеличава валидността на решенията, като се отчита 

многообразието от фактори, които влияят на крайните резултати. Такива по 

същество са експертните методи (Шишкина 2013). Широката сфера на при-

ложение на експертните методи според Коробов (2013) се свързва главно с 

липсата на достатъчно емпирични данни за установяване на надеждни ста-

тистически връзки между абсолютно всички компоненти на системата, как-

то и с невъзможността за получаване на количествени оценки за някои от 

тях.  

Експертният метод за оценяване на значимостта на показателите за ка-

чеството и за построяване на йерархичната им структура се основава на ре-

шението, приемано от група специалисти – експерти. Методът дава макси-

мална възможност да се определи значението на показателите въз основа на 

тяхното икономическо съдържание в процеса на обсъждане на различни 

мнения на специалисти (Мальцева, Клюшникова 2015). Дорохова и Гонча-

рук (2013) изтъкват, че под метод на експертните оценки се разбира комп-

лексът от логически и математически процеси, насочени към получаване на 

информация от специалисти, нейния анализ и обобщение с цел подготовка и 

вземане на рационално решение. Според Попова (2015) експертът се явява 

потребител на първоначалната количествена информация и се използва в 

случаите, когато няма други начини за получаването ѝ. Методът на експерт-

ни оценки, по мнението на Шабаева (2014), е подходящ за извършване на 

задълбочен анализ, оценка на значимостта на различни фактори и позволява 

да се отчете едновременното влияние на голям брой различни аспекти, да се 

формира цялостен поглед върху обекта на изследване и да се вземе инфор-

мирано управленско решение по конкретен въпрос. 

За различни промишлени стоки (стъклени стоки, керамични стоки, го-

тово облекло, нетъкани текстилни материали, обувки и др.) е направена 
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оценка на потребителните свойства при прилагане на експертните методи 

(Боева-Кашлова 2012; Бойко, Чурсина, Тихосова 2019; Стойкова 2003). Те са 

достатъчно ефективни при определяне комплексните показатели на качест-

вото с различна степен на сложност. Според Сидельцева, Сацута и Васенди-

на (2014) експертният метод за оценка на качеството на продуктите може да 

се използва при формирането на обща оценка за нивото на качеството на 

продукта, както и при решаването на много специфични въпроси, свързани с 

определянето на качествени показатели. Следователно може да се прилага 

успешно при построяване на йерархичната структура на важните за дадена 

стокова група потребителни свойства. 

Въпреки бурното развитие на технологиите и дигитализацията, екс-

пертните методи се явяват най-подходящи за решаването на някои класове 

задачи. Основаващи се на професионалния опит, знания и компетенции на 

експерти в конкретните области, тези методи позволяват постигане на коли-

чествено оценяване на количествено неизмерими фактори (каквито са пот-

ребителните свойства на стоките). Това прави приложението им за оценка 

значимостта на потребителните свойства на разглежданите опаковки осно-

вателно. 

Методите за експертна оценка имат редица разновидности, които се 

различават по същността на прилаганата процедура за оценяване (открита 

или закрита), начините за обработката на резултатите, както и по някои еле-

менти на други етапи от експертната процедура (Муромцев, Шамкин 2015; 

Орлов 2011). За целите на настоящото изследване е съставен оптимален 

комплекс от потребителни свойства, специфичен за опитните образци тран-

спортни опаковки, изготвени само от рециклирани хартиени материали. 

Включените в него потребителни свойства са изцяло съобразени с функцио-

налното предназначение на опаковките. 

За оценка на значимостта на комплекса от потребителни свойства на 

опаковките от рециклирани хартиени материали в изследването е приложен 

методът на ранжиране. Той е предназначен да решава много практически 

проблеми, когато обектите не подлежат на директно количествено оценяване. 

Мартемьянов и Лазарева (2010) обобщават, че предимството на метода 

на ранжиране е в относителната лекота на експертната процедура при под-
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реждане на оценяваните свойства според тяхната важност (значимост) за 

потребителите и сравнително лесния начин да се определят стойностите на 

сумата от рангове, присъдени на всеки елемент от всички експерти. И спо-

ред други автори (Коробов, Тутыгин 2010) прилагането на метода на ранжи-

ране прави работата на експертите донякъде по-лесна, тъй като не изисква 

контрол върху общата сума на коефициентите. В този случай експертите 

имат задачата да ранжират, тоест да подредят оценяваните обекти по реда  

на нарастване или намаляване на количествената характеристика на дадено 

тяхно свойство.  Условията, които следва да бъдат спазвани при прилагане 

на този метод, са броят на присъдените рангове да е равен на броя на оценя-

ваните обекти и сумата от ранговите числа да бъде равна на сумата от номе-

рата на оценяваните обекти (Денисова, Зайцев 2002; Златева 2013). Златева 

(2013) подчертава, че ранговият коефициент много добре характеризира 

значимостта на всеки отделен показател сред останалите. Така представени-

те становища за метода на ранжиране обуславят избора му за целите на екс-

пертната оценка на потребителните свойства на изследваните опаковки. 

 

Глава трета 

Прилагане на метода на ранжиране за експертна оценка 

на потребителните свойства на транспортни опаковки 

от рециклирани хартиени материали 

 

3.1. Изследване на потребителните свойства 

на транспортни опаковки от рециклирани хартиени материали 

Задоволяването на растящите потребности на населението и постига-

нето на по-висок стандарт на живот до голяма степен зависят от качеството 

на предлаганите на пазара продукти. Следователно проблемът за повишава-

не на качеството е социално-икономически. Икономическото значение се 

определя от връзката на качеството с темповете на икономическо развитие и 

ефективното използване на суровини и материали, като по този начин се 

създава по-висока потребителна стойност. Социалното значение на пробле-

ма за повишаване на качеството на продукцията се изразява с възможността 
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да се задоволят все повече и по-големи потребности, да се повиши качество-

то на живот, да се използват рационално природните ресурси, да се предла-

гат оптимални по качество и цена продукти. 

Изследването на потребителните свойства е основен процес за опреде-

ляне качеството на продуктите от стоковедна гледна точка, за оценка на 

удовлетвореността на потребителите и за определяне тенденциите на инова-

тивното развитие. В целулозно-хартиената промишленост при иновативно 

развитие на асортимента и променящо се функционално предназначение на 

опаковките производителите трябва да отчитат както мнението на потреби-

телите, така и експертните становища. Това определя важността на експерт-

ния метод и възможността за прилагането му с цел определяне на значи-

мостта на потребителните свойства. 

За целите на разработката е оценен формулиран комплекс от потреби-

телни свойства на транспортни опаковки от 100% рециклирани хартиени 

материали. Съгласно изискванията на нормативните документи, свойствата 

на опаковките, които ги характеризират, са систематизирани в различни 

групи. Разгледани са показателите за предназначение, ергономичност, 

транспортопригодност, характеризиращи свойствата на опаковките, които 

определят основните им функции, съобразно тяхната експлоатация, както и 

тези за екологичността им. Изследванията кореспондират с основната фун-

кция на транспортните опаковки (защитната) и принципите на „кръговата 

икономика“. За всяко от потребителните свойства са посочени качествени 

показатели, които най-точно характеризират и измерват единичните свойст-

ва в рамките на трите групи свойства: функционални, ергономични и еколо-

гични. 

Формулираният комплекс от потребителни свойства на изготвените 

опаковки е съобразен с теоретичните принципи за класифициране на опа-

ковките на стоки и техните свойства, както и с постановките на: БДС 

16031:1984 Опаковка. Термини и определения; БДС 16436:1986 Опаковка. 

Номенклатура на показателите на качеството; БДС 13828:1984 Изпитва-

ния лабораторни на пълни транспортни опаковки, предназначени за стра-

ната (Маринова 2019).  
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Таблица 3.1 

Комплекс от потребителни свойства на транспортни опаковки 

от рециклирани хартиени материали 

Групови свойства Единични свойства Изследвани показатели 

І. Функционални 
свойства 

1. Механична якост 

1.1. Плоско смачкване 

1.2. Съпротивление на спук-
ване 

2. Транспортопригодност 

2.1. Удар при свободно 
падане 

2.2. Устойчивост на вибра-
ции 

2.3. Коефициент на палети-
зиране  

ІІ. Ергономични 
свойства 

1. Маса 
1.1. Собствена маса 
1.2. Маса, бруто 

2. Удобство при употреба 2.1. Форма и размери 

3. Стифируемост 
3.1. Устойчивост на смачк-
ване на преса 

ІІІ. Екологични 
свойства 

1. Природосъобразност 
1.1. Замърсяване на околна-
та среда 

2. Рециклируемост 2.1. Цикъл на рециклиране 

Източник: Маринова 2019. 

 

Целта на експертната оценка е да определи значимостта на отделните 

потребителни свойства за нискограмажни опаковки за нехранителни стоки, 

изработени от 100% рециклирани хартиени материали. 

Потребителните свойства са разделени в три групи, обхващайки ос-

новните характеристики на опаковките и отчитайки особеностите на вложе-

ните за тяхното производство рециклирани хартиени материали. 

I група: Функционални свойства  

Функционалните свойства на опаковките определят областта на тяхно-

то приложение и полезния ефект от използването им по предназначение. 

Функционалността на опаковките се характеризира с показатели, които оп-
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ределят приспособеността им към изпълнение на основните им функции в 

продължение на определено време и условия на експлоатация. Функционал-

ните свойства на опаковките се определят от естеството на функциите, кои-

то изпълняват, обусловени от физичните, химичните, физикохимичните, 

механичните и други свойства, както и от тяхната транспортопригодност. 

Механичните свойства на опаковките са свързани с възможността за 

тяхната експлоатация и с изпълняването на основната им функция – защитна 

(по отношение на опакованите в тях стоки). За тази цел те трябва да отгова-

рят на определени якостни показатели като  плоско смачкване, съпротивле-

ние на спукване. 

Голямо влияние за качеството на картонените опаковки оказват физи-

ко-механичните свойства на изходните материали. Основни определящи 

свойства с непосредствено влияние върху качеството и функциите по пред-

назначение са техните механични показатели.  

Транспортопригодността е важно свойство на опаковките, което ха-

рактеризира тяхната приспособеност за удобно преместване на големи разс-

тояния от една точка до друга, с устойчивостта им на вибрации и удар при 

транспорт и съхранение, без да настъпят физически изменения по тях. Важ-

но условие за надежден превоз е пригодността на опаковките за товаро-

разтоварни дейности, с помощта на стандартизирани за целта палети. 

Групата на функционалните свойства е представена от: 

- механични свойства: механична якост; 

- транспортопригодност: деформация след оказано въздействие и 

възможност за правилно извършване на товаро-разтоварните процеси; кое-

фициент на палетизиране (показателят е свързан с определяне степента на 

използване на площта/вместимостта на палета и с унифициране размерите 

на експерименталните опаковки с тези на палетите – ЕВРОПАЛЕТ с харак-

теристики (дължина х ширина х височина) EUR, EUR1: 1200 mm х 800 mm х 

144 mm). 

II група: Ергономични свойства 

Ергономичните свойства на опаковките обхващат цял комплекс от ан-

тропометрични, физиологични, хигиенни и психологични потребителни 
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свойства на опаковките. Към тях се включва пригодността на опаковката за 

манипулиране, която се определя от тегловните и размерни характеристики, 

позволяващи удобен захват на опаковките и здравината им за последващо 

ръчно или механизирано манипулиране. При определянето на това свойство 

се вземат предвид възможностите и характеристиките на човешкото тяло 

(отчитайки и пола), за ръчно боравене с опаковките; пригодността на опа-

ковката за улеснено манипулиране и подреждане в складове за съхранение, 

броя на редовете и тежестта при стифиране. 

Групата на ергономичните свойства е представена от показателите: 

маса (тара, бруто), удобство при употреба (определя се от възможността за 

ръчно и механизирано манипулиране) и стифируемост (възможността за 

подреждане на опаковките в складовите помещения). 

III група: Екологични свойства 

Екологичните свойства на опаковките характеризират въздействието 
им върху околната предметно-пространствена среда в процеса на производ-
ството, транспортирането, съхраняването, употребата или унищожаването 
им. Към опаковките, във връзка с опазване на околната среда, се предявяват 
редица изисквания, сред които предотвратяване на възможността (или свеж-
дането ѝ до минимум) за замърсяване на околната среда. Един от показате-
лите, характеризиращи екологичните свойства на опаковките, е тяхната 
природосъобразност. Той определя степента на замърсяване на околната 
среда при производството, експлоатацията или унищожаването на опаковка-
та, т.е. по време на целия ѝ жизнен цикъл. Определя се и от възможностите 
за запазване на първичните природни ресурси чрез заместването им с под-
ходящи вторични суровини, включени в производствения процес. В услови-
ята на кръгова икономика и щадящи производства въпросът за повторното 
преработване на материалите налага включването на показатели за способ-
ността за рециклиране към екологичните свойства. Важен аспект е и опре-
делянето на броя възможни преработки, които биха претърпели опаковките 
за последващо производство на продукти със същото или друго функцио-
нално предназначение при запазване на оптимално качество на получените 
продукти. В тази връзка хартията може да бъде рециклирана от 3 до 7 пъти 
при определени условия и чистота на материала за рециклиране. 
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Групата на екологичните свойства е представена от следните единични  

свойства: 

- природосъобразност: степента, в която опаковката уврежда природа-

та през целия си жизнен цикъл; 

- рециклируемост: това е възможността опаковката да бъде рецикли-

рана, с отчитане броя на циклите на преработване, при които тя запазва ос-

новните характеристики на качеството си.  

3.2. Оценка на значимостта на потребителните свойства 

на транспортни опаковки от рециклирани хартиени материали 

Общият алгоритъм за оценка на потребителните свойства посредством 

метода на ранжиране включва подготвителен етап и етап на оценяване.  

На подготвителния етап е отчетено условието за минимизиране на 

средната грешка чрез оптимизиране броя на експертите. Оценките на екс-

пертите са независими, което изключва възможността за проява на конфор-

мизъм (взаимно влияние при поставяне на избраните стойности). Всеки екс-

перт прави оценката на значимостта на следните потребителни свойства: 

механична якост, транспортопригодност, маса, удобство при употреба, 

стифируемост, природосъобразност и рециклируемост.  

Приложено е непосредствено оценяване чрез определяне ранговете на 

всяко от потребителните свойствата на опаковките. Подложените на оценя-

ване потребителни свойства са представени на експертите по групи – функ-

ционални, ергономични и екологични. Експертите присъждат индивидуална 

оценка на всяко свойство по ред на значимостта му. 

Непосредствената експертна оценка на потребителните свойства спо-
мага за определяне нивото на значимост на всяко от тях съобразно функци-
оналното предназначение на изследваните опаковки. 

Съгласно използваната методика за експертно оценяване са обобщени 
независимите оценки на отделните експерти и е формирана групова оценка 
на значимостта на вече представените потребителни свойства за изследва-
ните опаковки (табл. 3.2). 

При формирането на груповата експертна оценка възниква необходи-
мост да се пристъпи към нормално ранжиране на индивидуалните оценки на 
двама от експертите. 
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Таблица 3.2 

Формиране на групова оценка по метода на ранжиране 

Експерти 
Потребителни свойства* 

Σ 
a b c d e f g 

1 5 4 2 6 7 3 1 28 

2 3 4 1 7 5 6 2 28 

3 1 2 5 3 4 7 6 28 

4 3 6 4 5 7 2 1 28 

5 1 3 7 2 4 5 6 28 

6 6 4.5 2 2 7 4.5 2 28 

7 1 4 2.5 5 6 7 2.5 28 

Сума от присъдените 
рангове 

20 27.5 23.5 30 40 34.5 20.5 196 

Сумарно ранжиране 1 4 3 5 7 6 2 28 

Коефициент на относи-
телно ранжиране (Ri) 

0.10 0.14 0.12 0.15 0.20 0.18 0.11 1 

Рангов коефициент ® 1 0.73 0.85 0.67 0.50 0.58 0.98  

* Забележка: Използваните в таблицата символи са както следва:  

a – механична якост; b – транспортопригодност; c – маса; d – удобство при 

употреба; e – стифируемост; f – природосъобразност; g – рециклируемост  

Източник: От авторите. 

 

При експерт №6 са установени еднакви рангови числа за свойствата: 

маса, удобство при употреба и рециклируемост. И трите са оценени с ранг 

единица, което означава, че за този специалист и трите свойства имат воде-

що значение за качеството на опаковките от рециклирани хартиени материа-

ли. За потребителните свойства транспортопригодност и природосъобраз-

ност също са присъдени еднакви рангови числа – 2. При експерт №7 със 

съвпадащи рангове са две от потребителните свойства – маса и рециклируе-

мост. Прави впечатление, че и двамата експерти имат сходство в присъде-

ните оценки за две от свойствата – маса и рециклируемост. След прилагане 

на нормално ранжиране, съгласно правилата на метода, за оценките на два-

мата експерти са получени стойностите, посочени в таблицата (табл. 3.2). 
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Анализът на отделните оценки на експертите илюстрира формираната 

групова оценка. 

С най-голяма значимост е оценено единичното свойство механична 

якост. След приложената математико-статистическа обработка за него е 

определен рангов коефициент 1. Трима от експертите са отдали най-висока 

значимост на механичните свойства на опаковката. Сумарното ранжиране 

също изтъква водещата значимост на механичните свойства. Получената 

оценка е логична, защото произтича от основната функция на опаковките – 

защитната (която е тясно обвързана със здравината, гарантираща надеждна 

защита на продуктите). Освен това механичната устойчивост е традиционно 

изискване за всяка транспортна опаковка. Както вече бе изтъкнато, меха-

ничната устойчивост се характеризира с показателите плоско смачкване и 

съпротивление на спукване (които се определят по експериментален път). 

Съпротивлението на плоско смачкване е един от основните показатели за 

оценка използваемостта на вълнообразния картон на опаковката, определена 

с възможността му да издържи най-високо напрежение, приложено върху 

гладкия слой на картона, до смачкване на вълната от гофрирания пласт. 

Пряко зависим е от показателя за коравината на навълнената хартия. В рам-

ките на механичните потребителни свойства дава представа за издръжли-

востта на картона и е показател за качеството на навълняване. Ниската стой-

ност на показателя е индикатор за недостатъчно твърда опаковка и обратно, 

високата стойност кореспондира с по-голяма здравина на опаковката и с по-

ниски деформационни свойства. Съпротивлението на спукване отдавна се 

смята за индустриален стандарт. Показателят характеризира силата, необхо-

дима за спукване или разрушаване на велпапето и по този начин възмож-

ността опаковката да издържи конкретните сили, на които може да бъде 

подложена по време на грубо боравене, както и на теглото, което тя може да 

задържи. Това е и едно от най-често използваните и изисквани изпитвания 

за свойства на материала. Той се използва като основа за определяне на 

„стандартни класове“ в търговията. Определянето на показателя е типичен 

тест за якост и характерен и точен показател за здравината на опаковките. 

Посредством определянето му се постига по-обща оценка за здравината на 

картонената опаковка от останалите изпитвания, което го прави основно 
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потребително свойство за транспортните опаковки и аргументира получена-

та висока степен на важност при оценяването. Така присъдените експертни 

оценки акцентират върху значимостта на функционалните потребителни 

свойства на опаковките от рециклирани хартиени материали. 

Най-голяма съгласуваност експертите проявят в присъдените оценки 

за групата на екологичните потребителни свойства. Двама от експертите са 

отредили на единичното свойство рециклируемост първо място по значи-

мост, а трима експерти са го ранжирали на второ място по важност. Ранго-

вият коефициент е 0.98. Прави впечатление, че рециклируемостта е много 

близка по значимост до свойството механична якост, видно от почти еднак-

вите коефициенти на относително ранжиране – 0.11 и 0.10. Способността за 

рециклиране на опаковките в контекста на „кръговата икономика“ е оценена 

високо от експертите. Всъщност рециклируемостта е основно изискуемо 

потребително свойство в съвременните пазарни условия. По литературни 

данни цикълът на рециклиране на хартията достига до 7 пъти при запазване 

качеството на изходните материали. Това обяснява присъдената висока 

оценка на посоченото свойство и нареждането му по важност заедно с ос-

новните потребителни свойства, характеризираща защитната функция на 

опаковките – механичните. Картонената опаковка е повече от благоприятна 

за околната среда. Характеристиката на хартиените влакнести материали ги 

поставят на предни позиции при използването на опаковъчни материали, 

щадящи природата. Екологичното свойството природосъобразност е оцене-

но противоречиво. Сумарното ранжиране го поставя на шесто място, но 

двама от експертите са присъдили рангови числа 2 и 3, което означава, че 

според тях това свойство има висока важност. Причина за резултатите може 

да се търси в характеристиките на хартиите и картоните, използвани при 

изработването на опитните образци опаковки. Те са изготвени от материали, 

които по принцип не нанасят вреди върху околната среда през целия си 

жизнен цикъл. Този факт не се променя и се отчита като нормално присъщ 

за опаковките от рециклирана хартия, т.е. природосъобразността е характер-

на за тях по подразбиране. Предимствата за околната среда от използването 

на опаковките на основата на рециклирани хартиени материали се изразява с 

различни показатели: ниска степен на замърсяване – дори депонирани, опа-
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ковките не предизвикат увреждане на околната среда, тъй като се разграж-

дат за кратък период от време (особено в сравнение с други опаковъчни ма-

териали); безопасност – липса на вещества в опаковката, които да увредят 

опакования продукт или околната среда по време на целия жизнен цикъл; 

технологичност – ниско емисионен технологичен цикъл на производство. 

Сумарното ранжиране поставя екологичните свойства на второ място 

по значимост. Апелите за екологичност и реквизитите на кръговата иконо-

мика намират израз в повишаване на екологичното съзнание на производи-

тели и потребители. Екологичната ефективност се налага като ключово 

изискване за бизнеса. Изготвянето на вторични продукти, с възможност за 

последващо преработване при запазване на качеството, намира израз във 

високата значимост на този показател за изследваните опаковки от 100% 

рециклирани хартиени материали. Идеята за здрави и едновременно еколо-

гични опаковки е оценена от експертите. Ето защо двете групи потребител-

ни свойства (функционални и екологични) имат най-висока значимост спо-

ред тях. Това потвърждава изследователската теза, формулирана от Мари-

нова (2019), че е възможно изработване на екологични опаковки с оптимал-

но качество и подходящо функционално предназначение. Получените оцен-

ки дават основание двете групи потребителни свойства да бъдат разглежда-

ни в неразривна връзка при оценяване на опаковките. 

Най-голяма значимост от ергономичните потребителни свойства спо-

ред членовете на експертната група има масата на опаковката. Като цяло 

тегловните характеристики на опаковките, с рангов коефициент 0.85, се на-

реждат по важност след рециклируемостта, като разликите с последната са 

пренебрежими. Намаляването на грамажа на опаковките,  съчетано с подхо-

дящо функционално предназначение, води до ефективност в няколко нап-

равления – от ресурси за единица производство (ресурсна ефективност), от 

спестени производствени разходи (икономическа ефективност), екологични 

ползи чрез минимизиране използването на природни ресурси и отчитане на 

отпечатъка на производството върху климатичните промени (екологична 

ефективност). Екологичната оценка води след себе си намаляване масата на 

опаковката при осигуряване на основната ѝ функция, свързана с нейната 

здравина. По този начин логични изглеждат резултатите за поставените на 
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първите три места по значимост потребителни свойства от извършената екс-

пертна оценка. Използването на нискограмажни суровини води до получа-

ването на опаковки с малка собствена маса, предназначени за леки стоки с 

ниско тегло (до 10 кг.). Тегловните характеристики на опаковката корелират 

с показателя форма и размери и са в пряка връзка с потребителното свойст-

во удобство при употреба от групата на ергономичните свойства. 

Качеството е съвкупност от взаимозависими потребителни свойства, 

имащи способност да задоволяват потребности. Ето защо и оценката пот-

върждава значимостта на всяко свойство в общата оценка за качеството на 

изследваните опаковки, изработени от 100% рециклирани хартиени матери-

али. 

Нормално следствие от получените оценки е ранжирането по значи-

мост на останалите свойства, които показват изразена зависимост между 

оценяваните свойства. На следващите места по значимост са потребителни-

те свойства транспортопригодност и удобството при употреба.  Те са вза-

имозависими – функционалността определя и удобството при употреба. 

Ранговите коефициенти на двете свойства са близки – 0.73 и 0.67. Издръж-

ливостта по време на транспортиране и удобството при товаро-разтоварните 

операции са еднакво важни за опаковката. Освен това съобразяването на 

опаковките с антропометричните характеристики на човешкото тяло улес-

нява процесите на боравене с тях. Изследваните опаковки са проектирани с 

малки размери и паралелепипедна форма, съобразена с малката им маса, 

което ги прави удобни за ръчно и механизирано манипулиране. Устойчи-

востта в рамките на дистрибуцията на продуктите характеризира транспор-

топригодността. Прави впечатление наличието на съгласуваност – повече от 

половината от експертите са присъдили на това потребително свойство ранг 

4, а според двама от тях то има по-голяма значимост. От извършеното оце-

няване е видно, че транспортопригодността следва по значимост другите 

характеристики на опаковките от рециклирани материали – маса, екологич-

ност и здравина. При експерименталното изследване на опаковките потре-

бителното свойство транспортопригодност се изразява посредством три 

показателя: удар на свободно падане, устойчивост на вибрации, коефициент 

на палетизиране. Важно е опаковката да може да издържи на многократно 
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падане и от различни ъгли. Както потребителските опаковки, така и транс-

портните са подложени на риск от изпускане. Възможността за невнимател-

но ръчно или механизирано боравене с тях може да предизвика изпадане на 

опаковките от стелажите или от транспортните средства и евентуално пов-

реждане на продуктите в тях. Запазването на целостта на опаковката и защи-

тата на продукта са основни функции при опаковане, което определя важ-

ността на показателя.   

От друга страна, транспортопригодността е пряко зависима от т.нар. 

„пътна годност“ на опаковките и възможността им да гарантират безопас-

ността на продуктите, съхранявани в тях, след подлагане на вибрации. По 

време на транспортиране опаковките са подложени на вибрации с различни 

нива на интензивност. Устойчивостта на вибрации позволява да бъде оцене-

но изпълнението на опаковката по отношение на нейната защитна функция 

и е необходимо условие при вземане на решение относно дизайна на опа-

ковката. В тази връзка устойчивостта на вибрации е основен показател за 

удовлетворяване на потребителските изисквания. 

За цялостно охарактеризиране на транспортопригодността на опаков-

ките се отчита и коефициентът на палетизиране. Той позволява успешно 

включване на изготвените опаковки в процесите на механизирани товаро-

разтоварни дейности, при оптимално използване характеристиките на пале-

тите. 

Потребителното свойство удобство при употреба според експертите 

заема следващо място по важност с рангов коефициент 0.67. Според мнени-

ята на двама от експертите това свойството е на второ място по значимост. 

Резултатът свързва масата на опаковката с удобството при употреба – двете 

свойства са взаимообвързани.  

Свойствата стифируемост и природосъобразност имат близки стой-

ности на коефициентите на относително ранжиране – 0.20 и 0.18, което из-

тъква почти еднаквата им важност. Стифируемостта се свързва с възмож-

ността за правилно и ефективно подреждане и съхранение на опаковките в 

складовите помещения. За да изпълнят успешно предназначението си, кар-

тонените опаковки трябва да могат да понесат продължително натоварване, 

подредени една върху друга, без да се повредят. В този смисъл посоченото 
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свойство е индикатор за стабилността на опаковката по време на различните 

операции при товаро-разтоварни работи и съхранение. Сравнително ниската 

значимост, която има това свойство според експертите, е най-вероятно по-

ради малките размери и маса на опаковките, които ги правят по-

неподходящи за съхранение в складови помещения. Презумпция може да 

бъде и използването на опаковките преди всичко за стоки, които не изискват 

съхранение и стифиране за дълъг период от време. 

В резултат на извършената експертна оценка е определена значи-

мостта на отделните свойства, включени във формирания комплекс от 

потребителни свойства за опаковки, изработени от 100% рециклирани 

хартиени материали. 

Заключение 

Пазарните индикатори на съвременната икономика налагат изискване-

то за екологична ефективност от производството. Развитието на производст-

вото показва, че е възможен допълнителен напредък по отношение на ресур-

сната ефективност, от което могат да произтекат важни екологични ползи. 

Съвременното индустриално производство налага концепцията за „зе-

лен растеж“ и устойчив подход към ресурсите. Иновативните технологични 

решения от своя страна определят потребителските изисквания като ключо-

ви за постигане на ефективни и качествени продукти. Оценката на качество-

то включва определяне и оценяване на потребителните свойства съобразно 

конкретно функционално предназначение и композиционен състав на фор-

мирания продукт. Експертните методи се явяват подходящи за оценяване и 

ранжиране по значимост на комплекса от потребителни свойства на транс-

портни опаковки за нехранителни стоки, изработени от 100% рециклирани 

хартиени материали. 

В настоящото изследване е оценена по експертен метод значимостта 

на комплекс от потребителни свойства на транспортни опаковки, изработени 

от 100% рециклирани хартиени материали. С най-голяма значимост е оце-

нено единичното свойство механична якост от групата на функционалните 

свойства, а най-голяма съгласуваност експертите проявят в присъдените 

оценки за групата на екологичните потребителни свойства, които заемат 
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второ място по значимост. Сред тях с максимална значимост е свойството 

рециклируемост. От групата на ергономичните потребителни свойства по 

мнението на експертите с най-голяма важност е масата на опаковките. Трите 

групи потребителни свойства получават близки по стойност оценки, което 

потвърждава тяхната важност за постигане на оптимално качество на нис-

кограмажните опаковки за леки нехранителни стоки и обуславя разглежда-

нето им в неразривна връзка. 
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НА ТРАНСПОРТНИ ОПАКОВКИ ОТ РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ 
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Резюме 

Целта на разработката е да се оцени значимостта на формулиран комплекс от 
потребителни свойства на транспортни опаковки, изработени от 100% рециклирани 
хартиени материали посредством експертен метод. Методологията на изследването 
включва използването на метода на анализ и експертни методи (в частност – метод на 
ранжиране). Представена е класификационна схема на потребителните свойства на 
опаковките от 100% рециклирани хартиени материали. Ранжирани по значимост са 
функционалните, ергономичните и екологичните свойства на транспортните опаковки 
от 100% рециклирани хартиени материали.  Установено е, че с най-голяма значимост е 
единичното свойство механична якост от групата на функционалните свойства, а най-
голяма съгласуваност експертите проявят в присъдените оценки за групата на еколо-
гичните потребителни свойства, които заемат второ място по значимост. Сред тях с 
максимална значимост е свойството рециклируемост. От групата на ергономичните 
потребителни свойства по мнението на експертите с най-голяма важност е масата на 
опаковките. 

Ключови думи: експертна оценка, потребителни свойства, опаковки, рецикли-

ране. 

 
EXPERT ASSESSMENT OF THE CONSUMER PROPERTIES 

OF TRANSPORT PACKAGING MADE OF RECYCLED MATERIALS 

Assist. Prof. Dr  V e l i c h k a  M a r i n o v a 
Assoc. Prof. Dr  T e m e n u g a  S t o y k o v a 

Assoc. Prof. Dr  D e n k a  Z l a t e v a  

Abstract 

The aim of the study is to assess the significance of a formulated set of consumer 
properties of transport packaging made of 100% recycled paper materials by means of an 
expert method. The research methodology includes the use of the method of analysis and 
expert methods (the ranking method in particular). A classification scheme of the consumer 
properties of packages made of 100% recycled paper materials is presented. The functional, 
ergonomic and ecological properties of the transport packages made of 100% recycled paper 
materials are ranked in order of significance. It was found that of greatest significance is the 
individual property of mechanical strength, which belongs to the group of functional 
properties, and experts show the greatest agreement in their assessments on the group of 
environmental consumer properties, which are ranked second in terms of significance. Among 
those, of greatest significance is the property of recyclability. From the group of ergonomic 
consumer properties, according to experts, of greatest significance is the mass of the 
packaging. 

Key words: expert assessment, consumer properties, packaging, recycling. 
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МОДЕЛ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 

ВЪВ ВЕРИГА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО 

 

доц. д-р  С и л в и я  П а р у ш е в а 

докторант  Д а н и е л а  П е н ч е в а  

 

Въведение 

През последните години фирмите все по-често поставят акцент върху 

развитието и осъвременяването на техните информационни системи с по-

мощта на иновативни информационни технологии. Посредством автомати-

зиране на процесите се повишава ефективността на системата и нейната 

производителност нараства. Минимизирането на ръчната работа е предпос-

тавка за редуциране броя на грешките и повишаване на качеството на из-

вършените процеси (Vasile, Croitoru, Simon 2016). Забелязва се ръст в инте-

реса на фирмите към оптимизиране и подобряване на бизнес процесите, с 

цел повишаване на конкурентоспособността и представянето им на глобали-

зираните икономически пазари (Geambaşu 2012). Търговската сфера от своя 

страна не изостава от тази тенденция и при нея също се наблюдават проце-

си, свързани със стремеж за повишаване на ефективността на търговските 

бизнес процеси, посредством автоматизация и контрол на качеството, прив-

личане на нови клиенти и оптимизиране на разходите. 

Актуалността на изследваната тема се обуславя от тенденцията 

фирмите да инвестират в оптимизация на текущите си информационни сис-

теми с цел постигане на по-висока производителност, свеждане до минимум 

на ръчния труд и намаляване на разходите. Технологичният напредък дава 

своето положително отражение и предоставя възможност търговските опе-

рации да се дигитализират и подобрят чрез бизнес интелигентност, което да 

осигури добавена стойност в търговските вериги за продажби на дребно. 
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Целта на настоящата студия е да се поставят основите на концепту-

ална рамка на модел на бизнес интелигентна система за управление на 

поръчки към доставчици във верига за търговия на дребно с бързооборотни 

стоки. 

Предложението за модел, представено в изложението, е създадено със 

средствата на обектноориентиран подход и визуалните способи на стандарта 

UML. Моделът следва ниво на абстракция, което включва само основни 

функционалности, свързани с дейности във веригата за доставки, свързани 

със съставянето на поръчки към доставчици. Приложеният набор от диагра-

ми, които го описват, е следният: диаграми на бизнес сценариите, диаграма 

на класовете, диаграма на последователностите, диаграма на състоянията и 

диаграма на бизнес процесите. Изследването на структурата на входящите 

данни и тяхното извличане са извън обхвата на студията, но ще бъдат пред-

мет на разглеждане в бъдещи научни трудове. 

Обект на изследване в настоящия труд е система за управление на 

поръчките към доставчиците във вериги за търговия на дребно, които са 

специализирани в покупката на готови продукти и тяхната препродажба, а 

предметът на изследването включва разработването на модел на системата с 

помощта на обектноориентиран подход и визуалните способи на стандарта 

UML. 

Основните задачи, които са поставени за изпълнение на целта, са 

следните: 

1) Да се изследват методите за изграждане на информационна систе-

ма за управление на поръчки към доставчици в търговска верига за про-

дажби на дребно и да се направи избор на концепция за разработка на сис-

темата. 

2) Да се направи предложение за концептуален модел за изграждане 

на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към достав-

чици в търговска верига за продажби на дребно, като за неговото създаване 

се използват средствата на обектноориентиран подход и визуалните способи 

на UML. 

3) Да се направи предложение за основни функционалности, които 

информационната система да предоставя. 
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Глава първа 

Моделирането в контекста на усъвършенстване 

на информационните системи, автоматизиращи 

търговската дейност 

 

За развитието на дадена компания в голяма степен допринася предп-

риемчивостта на служителите и експертите на фирмата и техните възгледи, 

свързани с визията за бъдещото развитие на компанията. Последователният 

стремеж на фирмите към технологичен растеж и актуалност на дигитализа-

цията на бизнес процесите спрямо последните постижения на ИТ обуславят 

възможността за постигане на по-висока производителност и качество на 

предлаганите продукти или услуги. Посредством търговията се осъществя-

ват бизнес връзките между пазарните субекти и се реализират създадените 

продукти, а новите информационни и комуникационни технологии и циф-

ровизацията променят характера и начините за осъществяване на обмена 

между пазарните агенти и пряко се отразява върху търговските операции, 

включително системите за поръчка на продаваните продукти (Димитрова, 

Граматикова, Душкова 2013). Редица автори изследват както вече утвърде-

ни, така и иновативни концепции, прилагани в управленческата дейност на 

работещите в различни области фирми, като една от често разглежданите 

области е търговската.  

В своя книга, написана през 1993 г., Davenport (Davenport 1993) извеж-

да основните функционални направления, които характеризират бизнес 

процесите на една бизнес организация, и дава предложение за тяхното оп-

тимизиране. На база на тяхното обобщаване в таблица 1 са представени 

възможностите за иновации, които са присъщи за различните направления в 

бизнес процесите във фирмената дейност, вкл. и търговската. Отчитайки 

мненията на авторите, които подкрепят изводите на Devenport, може да се 

посочи, че те в голяма степен и понастоящем запазват своята актуалност. 
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Таблица 1 

Класификация на възможностите за иновация, 

касаещи различни направления, характерни 

за бизнес процесите във фирмената дейност 

Направление Възможност за иновация 

Автоматизация Свеждане до минимум на ръчната работа 

Информираност 
Прихващане на системна информация от 
изпълнимите процеси 

Последователност 
Промяна на последователността на изпъл-
няване на процеси или включване на пара-
лелно изпълнение 

Проследимост 
Проследяване на процесите и обектите от 
системата по време на изпълнение 

Аналитичност 
Подобряване на анализите на информация 
и процесите по вземане на решения 

Отдалеченост Отдалечена координация на процесите 

Интегрираност 
Вътрешна синхронизация между задачи и 
процеси 

Интелектуална собственост 
Съхранение и разпространение на инте-
лектуални активи 

Посредничество 
Премахване на междинни задачи и проце-
си 

Източник: Davenport 1993. Обобщено от авторите. 

 

Съобразно изложеното дотук може да се посочи, че част от възмож-

ностите за иновации са приложими и използвани практически при разработ-

ката на концептуалния модел за изграждане на бизнес интелигентна система 

за управление на поръчки, представен в студията. Друг автор (Walker 2005) 

разглежда още един аспект, влияещ върху развитието на търговската фирма, 

като поставя акцент върху нейния бизнес мениджмънт. Той изследва и 

обобщава някои от силните и слабите страни, залегнали в търговските стра-

тегии. Отделено е внимание на значимостта на търговската мрежа и позити-

вите от взаимодействието ѝ с крайния потребител. Фокусът на представени-

те слаби страни е обърнат към фирменото ръководство и в частност по-

бавните темпове, с които се предприемат стратегически промени. При раз-
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работването на цялостен модел на бизнес информационна система система-

тизираните от Walker изводи намират израз при съставянето на диаграми на 

бизнес сценариите, способстващи за визуално представяне на изискванията 

на крайния потребител към визуалния интерфейс на системата. 

В търговски аспект редица компании реализират проекти, свързани с 

реорганизация на изпълняваните процеси, в т.ч. намаляване на степента на 

вертикалната интеграция (Knolmazer et al. 2009), като целта е повишаване на 

обема на продажбите и постигане на по-голяма ефективност на търговската 

дейност. Авторите посочват, че концепции като виртуални компании, раз-

ширени предприятия, стратегически съюзи и фирмени мрежи увеличават 

своето разпространение, което налага веригите за доставки да бъдат гъвкави, 

а информационните системи, съпровождащи процесите, да съдържат мно-

жество интерфейси, пренасяне на данни в реално време и вградена интели-

гентност. 

С цел свеждане на системните грешки до минимум, споделяне на ре-

сурси между отделните звена в компанията и постигане на по-високо ниво 

на производителност на системата се предлага внедряването на контрол по 

качеството. Тази практика е застъпена при разработката на модела на бизнес 

интелигентна система, представен в текущото изследване, посредством мо-

дул за пречистване на данни, който може да се види в следващото изложе-

ние на фиг. 8. В свое изследване автори (Weilkiens et al. 2015) споделят мне-

нието, че организациите са в центъра на една динамична среда, състояща се 

от множество разнородни фактори, сред които могат да бъдат посочени на-

растващата организационна сложност в структурата на бизнес екипите и 

повишаването на технологичната сложност във връзките на системните 

компоненти. Авторите допълват, че бизнес информационната система е 

свързващият елемент във фирмената екосистема и отдават значение на ясна-

та и устойчива архитектура, която е необходимо да се следва за постигане на 

висока производителност. В свое изследване друг автор (Nakamo 2020) спо-

деля мнение, че в основата на успешното представяне на една компания, 

оперираща в търговския сектор, е използването на индивидуален подход при 

разработване на фирмената система. Nakamo акцентира върху възможности-

те, които фирмената информационна система е необходимо да разполага, 
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свързани с обмен на данните между отделите във фирмата в реално време, 

контрол на качеството и планиране на продажбите. 

От изложеното дотук може да се направи извод, че преди да се прис-

тъпи към действия по внедряване на нова търговска информационна система 

или добавяне на нови модули към вече съществуваща, е необходимо да се 

направи детайлно изследване на текущото състояние на системата. На след-

ващо място се поставя създаването на план за действие, който цели разра-

ботване на усъвършенствана бъдеща система или разширяване на съществу-

ващата с допълнителни модули. Наред с това от фундаментално значение е 

да се разработи концептуален модел, който да представя нововъведенията 

чрез графично изобразяване. То може да бъде под формата на схеми или 

диаграми, а също и в табличен вид. Някои автори като Unhelkar (Unhelkar 

2018) сравняват моделирането с мост, който свързва бизнес анализа и съ-

щинското разработване. По своята същност моделите предоставят на работ-

ните екипи възможности за откриване на пропуски и грешки, както и цялос-

тен поглед над бъдещия проект на търговската информационна система. 

В изследването на Bouzidi, Hadar и Kaas (Bouzidi, Hadar, Kaas 2019) е 

застъпено твърдението, че сред първите стъпки, предприемани при разра-

ботването на концептуален модел, е изборът на подходящ език за бизнес 

моделиране, който ще пресъздаде изискванията на системата по най-

коректен начин. Съществуват различни подходи и визуални средства за мо-

делиране на информационни системи. Според вижданията на някои автори 

(Geambaşu 2012; Peixoto et al. 2008) двата най-използвани метода за визуал-

но изобразяване на модел на бизнес система са Business Process Model and 

Notation (BPMN) и Unified Model Language (UML). Посочва се още, че диаг-

рамите, използващи UML стандарт, са лесни за възприемане от мениджъри-

те в организациите, които невинаги имат техническа подготовка. Поради 

широките му възможности за приложение и разнообразие от визуални обек-

ти UML е един от предпочитаните езици за моделиране на информационни 

системи сред софтуерните разработчици. Той представя своеобразни илюст-

рации на дефинираните сценарии в информационната система, която е обект 

на разглеждане (Rajagopal, Thilakavalli 2017). Смята се, че UML е резултат 

на колективни усилия на видни практици, изследователи и автори, които 
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унифицират методологията за прилагането му. Отличителните ѝ предимства 

са визуално представяне, възможност за специализиране, конструктивност, 

документираност и възможност за поддръжка. 

Визуалното моделиране е в обхвата на изследователския интерес на 

редица автори (Vivek 2019; Cvetković 2019; Bridgeland, Zahavi 2009; 

Geambaşu 2012 и др.). В своята книга „Enterprise process management systems. 

Engineering Process-Centric Enterprise systems using BPMN 2.0.“ Vivek (Vivek 

2019) представя задълбочено изследване на ключовите преимущества на 

визуалното моделиране. Той посочва, че по своята същност BPMN е сравни-

телно по-млад стандарт. BPMN е представен няколко години след UML и 

обединява концепции за графично изобразяване на изпълнението на бизнес 

процес. Отправната точка за създаването му са вече съществуващи  визуал-

ни програмни езици, като UML Activity Diagram, UML Business Process, 

Activity-Decision Flow Diagram, Rosetta New и Integrated Definition (IDEF). 

Основната цел пред BPMN е създаване на своеобразен мост между моделие-

рите, разработчиците и крайните потребители на фирмената система. Стан-

дартът е изцяло фокусиран в пресъздаването на бизнес процесите по опрос-

тен начин с точно дефинирана нотация. 

Между двата стандарта съществуват множество сходства от гледна 

точка на визуално интерпретиране на процеси и декомпозирането им в пос-

ледователни задачи, но UML притежава по-широки възможности за графич-

но изобразяване на състоянията и структурата на обекти от други категории, 

участващи в системата. На базата на представения в студията модел на биз-

нес интелигентна система чрез визуалните способи на UML по-пълно се 

илюстрира неговата структура, прилежащи обекти, техните състояния и съ-

ществуващите връзки, а BPMN има допълваща функция в текущото изслед-

ване. 
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Глава втора 

Методи за изграждане на информационни системи. Видове 

и приложение 

 

В предходната глава бяха разглеждани ключови аспекти от търговски-

те информационни системи с цел определяне на възможни перспективи за 

внедряване на иновации. Предвид високите нива на динамика, присъщи за 

търговския сектор и в частност търговците на дребно на бързооборотни сто-

ки, е необходимо да се направи по-широко проучване относно факторите и 

събитията, които оказват пряко влияние на търговските операции. В свое 

фирмено изследване корпорацията Deloitte (Deloitte 2017) представя обоб-

щение на група от фактори, методи и звена във веригата за доставки, които 

дават силно отражение при прогнозиране на потребителското търсене и реа-

лизиране на продажби на бързооборотни стоки. Компанията именува съв-

купността от влияещи величини като аналитична рамка на бързооборот-

ните потребителски стоки, като в нея участват търговските отдели, свър-

зани с маркетинг, продажби, производство и логистика. 

В свое научно изследване проф. Василев (Василев 2010) представя 

функционална матрица на възможните области на приложение на бизнес 

интелигентна система (БИС) чрез групиране на решаваните задачи по про-

цеси в отдели (сектори), като се поставя акцент върху търговските операции, 

свързани с реализирането на продажби. Част от представените процеси, 

свързани със снабдяването, обхващат етапи, като планиране на доставките, 

отчитане и координиране на плановете за доставките, изготвяне на графика 

за доставките и др. Други автори (Agrawal, Smith 2015; Zhaoxia 2016) кате-

горизират прогнозирането на поръчките към доставчици като проблем с 

комплексен характер и поставят изготвянето на актуални графици и разчети 

на дейността в основата на всяка една дейност във веригата на доставки. 

Представените изследвания са систематизирани и обобщени в таблица 2. 
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Таблица 2 

Рамка на процесите, свързани с търговията на бързооборотни 

стоки, които могат да се автоматизират в БИС 

Отдели в търговска фирма 

Маркетинг/Продажби Производство Логистика 

• Анализ на марката 
• Ценова стратегия 
• Дигитален анализ 
• Маркетингов микс 
• Анализ на ефективността 
на промоциите 

• Анализ на конкуренцията 
• Планиране на продажбите 

• Производствена ефек-
тивност 

• Анализ на активите 
• Анализ на качеството 
• Прогноза за необходимо 
количество стоки 

• Планиране на производс-
твото 

• Планиране на доставки-
те 

• Избор на доставчик 
• Групиране на поръчки 
• Вземане на решение „да 
се произведе“ или „да се 
закупи“ 

• Изчисляване на обема и 
периодичността на заяв-
ките 

Източници: Василев 2010; Agrawal, Smith 2015; Zhaoxia 2016, Deloitte 2017. 

Обобщено от авторите. 

 

Основният фокус на настоящата студия е поставен върху процесите, 

свързани с изготвяне на поръчка към доставчици за търговци на дребно с 

бързооборотни стоки. Представените изследвания на автори в областта на 

търговските операции дават ясна представа за позиционирането на текущото 

изследване спрямо веригата за доставки. 

В свои публикации някои автори (Petter, DeLone, MacLean 2008) отбе-

лязват, че след представянето на изследване от DeLone и McLean1 през 1992 

г. относно обхвата и ползите на информационните системи, фирмите поста-

вят сериозен акцент върху позитивите от използване на информационната 

система и как това би повишило благосъстоянието на бизнеса, вкл. и в кон-

текста на търговския бизнес и неговата ефективна дигитализация. В съот-

ветствие с разработилите го автори моделът получава названието „успешни-

ят модел на информационна система на DeLone и McLean“ (The DeLone and 

                                                 
1  William Hook DeLone е професор в American University към Департамента по инфор-
мационни технологии, а Ephraim McLean е професор по информационни системи в J. 
Mark Robinson College of Business. Двамата съвместно са подготвили и публикували 
изследване на тема „Информационни системи и измерване на тяхната ефективност“. 
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McLean Information Systems (IS) Success Model) и се характеризира със след-

ните ключови компоненти:  

1) Качество на системата – препоръчва се задълбочен анализ и внима-

телно определяне на компонентите на системата, както и възможните взаи-

модействия между тях. 

2) Качество на информацията – изборът на източници на информация 

зависи от контекста на тяхното приложение и от нивото им на достоверност. 

3) Качество на предоставяните услуги – акцентира се върху редуцира-

не на броя на предлаганите услуги за сметка на повишаване на тяхното ка-

чество. 

4) Удовлетвореност на потребителите на системата – добра практика е 

да се обърне внимание на предоставената обратна връзка относно степента 

на сложност на интерфейса от бъдещите ѝ ползватели. 

5) Практичен дизайн – преди пристъпване към внедряване на система-

та е необходимо тя да бъде валидизирана и проверена за наличието на греш-

ки. 

Компонентите на „успешния модел на информационна система“ са 

дефинирани доста общо, но това е направено с цел организации от различен 

тип и принадлежащи към разнородни браншове да ги припознаят и адапти-

рат за собствените си нужди. Всеки елемент от модела следва строга после-

дователност, като графичното му представяне е показано на фиг. 1. За раз-

работването на фигурата авторите на студията са използвали нотацията на 

стандарта BPMN 2.0. Диаграмата показва опростения дизайн и високото 

ниво на абстракция, присъщи за стандарта. В основата на фигурата са застъ-

пени идеите на DeLoan и McLean, свързани с етапите на разработване на 

„успешната бизнес информационна система“. 
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Фиг. 1. Взаимодействие на ключовите компоненти 

на „успешната бизнес информационна система“ 

Източник: DeLone, McLean 1992.  Адаптирано от авторите. 
 
Представената от DeLone и McLean концепция поражда сериозен изсле-

дователски интерес, в резултат на който с използване на статистически методи 

са извършени редица анализи за доказване на зависимостта между отделните 

компоненти на системата. В тяхна по-късна публикация двамата автори правят 

обобщение на извършените от други изследователи емпирични и валидизаци-

онни изследвания, които могат да бъдат обобщени по следния начин: 

•  Седем изследвания са установили значителна асоциативна връзка 

между работата с информационната системата и индивидуалното въздействие 

върху крайния потребител. Тестовете са били насочени към измерване на 

ефективността по време на работа и вземането на решения в работна среда. 

•  Пет проучвания са изследвали пряката зависимост между качеството 

на системата и индивидуалното въздействие, като според резултатите тези 

взаимозависимости се считат за статистически значими. Качеството на сис-

темата се измерва по отношение на лекота на използване, функционалност, 

надеждност, гъвкавост, качество на данните, преносимост, интеграция и 

важност. 

•  Четири проучвания са изследвали връзката между качеството на ин-

формацията и индивидуалното въздействие, като в резултат установяват, че 

„Успешната бизнес информационна система“ 

Етап 1 Етап 2 Етап 3 

Качество 
на системата 

Работа със 
системата 

Качество на 
информа- 
цията 

Удовлетворе-
ност на  

потребите-
лите 

Промени по 
отдели 

Организа-
ционни 
промени 

Край Начало 
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връзката между изследваните величини е значима. Качеството на информа-

цията се измерва по отношение на нейната точност, навременност, пълнота, 

релевантност и последователност. 

Основополагащият модел на „успешната информационна система“ да-

ва тласък на проучвания в областта на моделирането на информационни 

системи. Авторите посочват, че след 2008 г. делът на инвестиции в инфор-

мационни технологии на фирмите бележи устойчива тенденция на нараства-

не. Разработката на нови технологии за изграждане на системи допринася за 

надграждането на фундаменталната основа и добавя нови методи за създа-

ване на модели. На основата на предложените от различни автори класифи-

кации методите за изграждане на информационни системи могат да се сис-

тематизират според критерии, обобщени в таблица 3.  

Таблица 3 

Класификация на методите за изграждане 

на информационни системи 

Критерии за разграничаване 
на методите 

Методи и техните характеристики 

Област на приложение 

• Системноориентирани – експертни системи, систе-
ми за работа в реално време, уеббазирани системи 

• Универсални – структурни и обектноориентирани 
методи, методи за анализ и моделиране на данни 

Етап на жизнения цикъл 
• Методи за анализ 
• Методи за проектиране 

Степен на формализация 
• Формални методи – базирани на формална теория 
• Неформални методи – основават се на опит и инту-
иция на специалиста 

Аспекти на модела, които се 
поддържат 

• Комплексни методи – дават възможност за предста-
вяне на няколко аспекта на модела 

• За моделиране на определен аспект 

Поддръжка и развитие 

• Стандартни – широко използвани (UML е пример 
за стандартен метод) 

• Фирмени – използват се в определена среда и са 
технологичноориентирани 
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Подход за декомпозиране 
на системата 

• Структурни – базират се на йерархично функцио-
нално декомпозиране и са предназначени за моде-
лиране на процеси 

• Обектноориентирани – системата се разглежда като 
съвкупност от обекти 

Източници: Wu 2019; Hajiabbas, Mohammadi-Ivatloo 2020; Филипова, Филипов 

2006. Обобщено от авторите. 
 

Според автори като Филипова и Филипов (Филипова, Филипов 2009) 

методите за изграждане на информационни системи са методи, чрез които 

основните аспекти на информационните системи – данни, процеси, физи-

ческо разположение и др., се представят графично. Първоначално обхватът 

на тази група методи е бил ограничен само до моделирането на информаци-

онни системи. Впоследствие те намират приложение и в други области – 

управление, анализ на реални процеси, технология на производството, из-

вършване на научни изследвания и т.н. В друго изследване със сходна тема-

тика (Salles 2015) към компонентите, участващи в изграждането на инфор-

мационна система, се причисляват визуалният интерфейс за взаимодействие 

с потребителите и интеграцията на външните системи, които взаимодейст-

ват с фирмената система. Авторите систематизират компонентите според 

тяхното предназначение и представят следната класификация на информа-

ционните системи, като групирането е направено спрямо основния обект, за 

който се отнася системата: 

1) Информационни системи, управлявани от данни (Data-driven 
Information Systems). Групата от потребители на този вид системи се свеж-

да до мениджърски състав, редови персонал и доставчици. Към операциите, 

присъщи за системата, може да се посочи напр. изпълнение на заявка към 

база от данни. Примери за системи, които се отнасят към този тип системи, 

са следните: 

•  системи за управление, запис и съхранение на файлове; 

•  системи за анализ на данни, които подпомагат обработката им с опе-

рации и инструменти, специфични за задачите; 

•  аналитични информационни системи с достъп до бази от данни за 

подпомагане на вземането на решения. 
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2) Системи, централизирани около основния бизнес процес 
(Model-driven Information Systems). Основните потребители на подобен 

тип системи са мениджърски състав, редови персонал и клиенти, а част от 

задачите, изпълнявани с този тип системи, са планиране на човешки ресурси 

и анализи, подпомагащи вземането на решения. Към тези системи могат да 

бъдат отнесени: 

•  системи за управление на риска; 

•  тестови системи, които оценяват последиците от действията, пред-

назначени да подкрепят основния модел; 

•  оптимизационни системи, предназначени да генерират като резултат 

оптимален избор между няколко възможности. 

3) Системи, основани на знание (Knowledge-driven Information 
Systems). Този тип системи са предназначени за потребители със специално 

ниво на достъп и корпоративни клиенти. Те подпомагат вземането на стра-

тегически решения или избор на водещи продукти, свързани с фирмата. 

Системите от този тип пресъздават логически процеси и като резултат дават 

предложение за конкретно решение на бизнес проблем. 

Посочената по-горе класификация се представя, за да може в 

следващото изложение на студията ясно да се разграничи към кой тип 

системи се отнася предлаганият модел на бизнес интелигентна система. 
Разгледаните до момента видове системи се причисляват към групата на 

системите, които пресъздават реални бизнес операции, като към тях спадат 

и системи, основани на документооборот, както и такива, базирани на 

виртуална комуникация. Сходството между двата типа се проявява в това, че 

са предназначени за вътрешнофирмени цели, като напр. за комуникация в 

рамките на един отдел или връзка с други отдели. На следващо място е обо-

собена друга голяма класификационна група, която е съставена от системи, 

които обединяват разнородни процеси и предоставят като краен продукт 

функционалности от различно естество, в т.ч. високо ниво на сигурност при 

комуникация, аналитичност, отчети в реално време и др. С цел по-

систематизирано представяне класификацията на информационните системи 

от смесен тип е обобщена в таблица 4.  
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Таблица 4 

Класификация на информационни системи от смесен тип 

Наименование на система Характеристики 

Персонални системи 
Малки по размер системи, предназначени за 
фирми с един или малък брой независими 
мениджъри 

Системи за отдалечена комуникация 
Средни по размер системи, които комбини-
рат различни видове комуникации, с цел 
постигане на ефективна работа в група 

Системи за водене на преговори 
Системите са фокусирани върху ефективното 
управление и водене на преговори между 
партньори и конкуренти 

Интелигентни системи 
Системи, изградени със средствата на изкус-
твен интелект 

Системи за управление на знание 

Системи, които подпомагат вземането на 
решения посредством допълнителни проце-
си, свързани със съхранение, извличане, 
трансформиране и анализиране на данни 

Бизнес интелигенти системи и систе-
ми, предназначени за висш менидж-
мънт 

Системи, които преобразуват входящия по-
ток от данни в приложима информация и я 
представят като отчети, предназначени за 
ръководството на фирмата за подпомагане 
процесите по вземане на решения с по-широк 
времеви хоризонт 

Системи със складове от данни 
Системи, които съдържат структурирани 
данни за подпомагане вземането на решения 

Източници: Salles 2015; Melo, Machado 2020. Обобщено от авторите. 

 

Представените разновидности на информационни системи се отлича-

ват с определени свойства и структура. Счита се, че общото между тях са 

процесите по обработка на информация, независимо от нейното естество – 

поток от данни в реално време, физически файлове или данни от социални 

мрежи. В свое изследване Burgin (Burgin 2019) разглежда информацията 

като основополагащ актив, необходим за коректното функциониране на ин-

формационната система. Авторът поставя акцент върху извършването на 

предварителен качествен анализ на входящата информация, предназначен за 

оценка на нейните характеристики. Основната цел на оценяването на ин-
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формацията е подобряване на качеството ѝ, което ще повлияе благоприятно 

на функционирането на информационната система. 

 

Глава трета 

Разработване на модел на бизнес интелигентна система 

за управление на поръчки към доставчици посредством 

стандартa UML 

 

Всеки индустриален сектор притежава специфични характеристики, 

които е препоръчително да се вземат предвид при разработката на информа-

ционна система за конкретна фирма. В своя книга авторският колектив 

Bergman, Evans и Chatterjee (Berman, Evans, Chatterjee 2018) представя обс-

тойно изследване на ключовите характеристики на търговските процеси и 

повлияването им от използването на дигитални технологии като уебприло-

жения, мобилни технологии, социални медии и др. Посредством големия 

брой комуникационни канали и ежедневната свързаност в мрежата потреби-

телите получават информация в реално време за промоционални кампании 

или напътствия относно начина на осъществяване на покупка в реално вре-

ме. Авторите акцентират върху високите нива на конкуренция при продаж-

бите на дребно, продиктувани от възможността на потребителите да избират 

начина, времето и мястото на взаимодействие с търговците. Очакванията са 

търговците в този сектор да бъдат активни и в същото време адаптивни към 

предвиждането на нуждите на потребителите и заедно с това да осигурят 

универсален подход за безпроблемно пазаруване, независимо от начина, по 

който се осъществява покупката. 

Представеният в студията модел на бизнес интелигентна система за 

управление на поръчки в търговски вериги за продажби на дребно обхваща 

функционалностите, свързани с прогнозирането на размера на потребителс-

кото търсене. Спрямо разгледаните във втора глава класификации на ин-

формационни системи текущата разработка се причислява към групата на 

информационни системи, управлявани от данните, тъй като достъп до сис-

темата ще имат служители от различни управленчески нива във фирмата, а 
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част от информацията, необходима за аналитичните процеси, ще се съхраня-

ва в база от данни. От гледна точка на системите от смесен тип бизнес инте-

лигентните системи са обособени в отделна категория. Тяхна отличителна 

характеристика е функционалността за подпомагане процесите по вземане 

на решения. Според Burgin (Burgin 2019) могат да се обособят три типа мо-

дели, описващи информационни системи, свързани с процеси по взимане на 

решения: 

1) Оперативен модел (Operational model) – детайлно описва проце-

сите по вземане на решения в аналитичния модул; 

2) Описателен модел (Descriptive model) – представя свойствата на 

обектите, участващи в системата, и връзките между тях в детайли; 

3) Модел на въздействието (Impact model) – отразява влиянието на 

обектите по време на изпълнение на процесите по вземане на решения. 

По повод на видовете системи, свързани с поръчки към доставчици, 

автори като Димитрова, Граматикова и Душкова възприемат тезата, че при 

избора на система за поръчки най-голямо значение имат моментът на пода-

ване на поръчката, размерът на поръчката и честотата на поръчките. 

Според тези фактори те обособяват системите за изготвяне на поръчки към 

доставчици в следните групи, представени в таблица 5. Авторите на студия-

та обобщават в табличен вид представената класификация на търговски сис-

теми, предназначени за изготвяне на поръчки към доставчици. 

Таблица 5 

Класификация на системи за изготвяне на поръчка 

към доставчици 

Наименование на система Характеристики 

Система за ритмични поръчки 

Поръчките се изпращат през равни интервали 
от време, а количеството на поръчаните стоки 
може да варира. Стоковите запаси се контро-
лират само по датата на поръчката, а количест-
вото се изчислява като разлика между складо-
вата наличност и желаната наличност 
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Система „точка на поръчка“ 

Определя се равнище на стоковите запаси. При 
неговото достигане се изготвя поръчка. Необ-
ходимо е изграждането на информационна 
система, която да контролира постоянно стоко-
вите запаси 

„Оптимална система“ 
Обединява системите „ритмични поръчки“ и 
„точка на поръчка“. Необходимо е да се опре-
дели точен момент за подаване на поръчка 

Система с две равнища на стоков 
запас 

Определя се долна и горна граница на стоковия 
запас. Поръчката се подава, когато се достигне 
долната граница на стоковия запас, а заявеното 
количеството е разлика между максималното и 
фактическо равнище на стоковите запаси 

Източник: Berman, Evans, Chatterjee 2018; Димитрова, Граматикова, Душкова 

2013. Обобщено от авторите. 

 

Обектноориентираният стандарт за визуална интерпретация UML е 

съставен от средства, които могат да опишат всеки от посочените модели, за 

да се изгради цялостната визия на предложения модел на бизнес интелиген-

тна система за управление на поръчки към доставчици в търговска верига за 

продажби на дребно. В изследвания на Weilkiens и Unhelkar (Unhelkar 2018; 

Weilkiens et al. 2015) са обобщени етапите в моделирането, разработването и 

поддържането на информационни системи, в които се използват средствата 

на UML. Те са представени като свързан процес, който може да има итера-

тивен характер. 

Авторите на текущото изследване представят под формата на диаграма 

(вж. фиг. 2) етапите на разработка на информационна система за управление 

на поръчки към доставчици с приложение на стандарта UML. 
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Фиг. 2. Етапи на разработка на информационна система 

за управление на поръчки към доставчици с приложение на UML 

Източници: Unhelkar 2018; Weilkiens et al. 2015. Адаптирано от авторите. 

Всеки от упоменатите етапи се отличава със следните характерни осо-

бености: 

1) Визуализация – тя се явява основната цел на стандарта UML, тъй 

като неговите обозначения и диаграми осигуряват стандартен механизъм за 

изобразяване на изискванията, процесите, дизайна на решенията и архитек-

турата. Визуализациите се създават чрез използване на среди за разработка, 

които дават възможност за споделяне на визуализациите в рамките на екип 

от разработчици. 

2) Спефицикация – UML способства за улесняването на моделирането 

на артефакти. В контекста на компютърните информационни системи поня-

тието артифакт се прилага за обозначаване на продуктите, които се изпол-

зват при разработването на компютърни информационни системи. Пример 

за това са спефицикациите на бизнес сценарии, класове, атрибути и опера-

ции, за които се предоставят специални нотации. Тези спефицикации под-

помагат отстраняването на неточности по време на разработване на систе-

мата, тъй като всяка от тях акцентира върху конкретен неин аспект. 

3) Разработка – UML се използва за създаване на софтуер, защото 

позволява генериране на програмен код при импортиране в зависимост от 

използвания софтуер. 
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4) Документиране – с помощта на UML се предоставя допълнителна и 

подробна документация за изисквания, архитектура, дизайн, проектни пла-

нове, тестове и прототипи за подобряване на спецификациите и визуалните 

изображения. 

5) Поддръжка – добре документираните UML модели оказват същес-

твена помощ при текущата поддръжка на софтуерните системи. Моделите 

позволяват лесно визуализиране на съществуваща система, нейната архи-

тектура и технологичен дизайн. Това позволява на разработчиците да иден-

тифицират правилните места в системата, подлежащи на промени, и да оце-

нят ефекта от внедрената промяна върху останалата част от системата. 

 

 
 

Фиг. 3. Диаграми, участващи в графичното представяне 

на модела на търговска интелигентна система 
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Разработените посредством стандарта UML диаграми, пресъздаващи 

графично представените от Burgman модели, включват: концептуален биз-

нес модел, диаграма на бизнес сценариите, диаграма на класовете, диаграма 

на последователностите и диаграма на състоянията, като диаграмите се по-

зиционират в първите два етапа от пълния цикъл на разработка на информа-

ционна система – визуализация и спецификация. Посоченият набор от диаг-

рами, които ще бъдат разгледани в следващото изложение, са представени 

на фиг. 3. 

3.1. Концептуален бизнес модел 

Концептуалният бизнес модел е неизменна част от процеса на бизнес 

моделиране. Той показва конкретното предназначение на разглежданата 

система в нейната цялост. Разгърнатият концептуален модел на процеса е 

основа за обектноориентираното представяне на елементарни процеси. Това 

са процеси, които не могат да се декомпозират на по-прости. В тях са опре-

делени изпълняваните роли и дейности, както и артифактите, които се полу-

чават при разработването на информационни системи (Филипова, Филипов 

2007). 

Както беше споменато, основната цел на изследването е да се направи 

предложение за концептуален модел на бизнес интелигентна система за уп-

равление на поръчки в търговска верига за продажби на дребно. Според 

представените по-горе мнения на автори, развитието на технологиите, свър-

зани с управление на доставките, предоставя нови възможности за осъвре-

меняване и надграждане на бизнес процесите, което прави избора на пред-

метна област уместен и актуален. В свое изследване Martinez-Rolan и Otero-

Pineiro (Martinez-Rolan, Otero-Pineiro 2020) определят бизнес интелигент-

ността като умение за трансформиране на съвкупност от данни в информа-

ция, а информацията в знание, което може да се приложи в бизнес процесите 

по вземане на решения. От перспективата на търговските системи и управ-

лението на доставките, бизнес интелигентността може да се приложи, като 

се разработи модул, чрез който процесът по изготвяне на поръчки към дос-

тавчици да се автоматизира, а необходимите количества от продуктите за 

бъдещи периоди да се калкулират на базата на прогнозни стойности, изчис-
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лявани с помощта на статистически методи. Според представената от 

Knolmayer и колектив (Knolmayer et al. 2009) концепция процесът на прог-

нозиране, внедрен в търговска система, може да се извърши, като се направи 

прогноза за необходимите количества на основата на данни за изминали 

периоди, съдържащи количеството на осъществените продажби. 

Според данни от 2018 г. 60% от общия пазар на най-големите вериги за 

търговия се отрежда на компаниите, търгуващи с бързооборотни стоки (Мар-

кова 2019). В представената класация за 10-те най-големи търговци на дребно 

на територията на България прави впечатление, че седем от тях са големи 

вериги за бързооборотни стоки. С оглед на засилената конкуренция между 

търговските вериги за продажби на дребно на българския пазар считаме, че е 

особено важно прогнозните количества стоки да задоволяват размерите на 

потребителското търсене. Този факт дава сериозно основание процесите на 

планиране на доставките да се оптимизират с разработването на модел на 

бизнес интелигентна система за управление на поръчките към доставчици. 

От своя страна, в търговията с бързооборотни стоки има специфики 

при съставянето на поръчки към доставчици. Едно от най-съществените 

изисквания е те да отговарят на потребителското търсене. При прогнозира-

нето на необходимите количества за продажба се разчита предимно на прог-

нозата на търсенето от клиентите, като е необходимо да се зададе рамка, 

която включва съвкупност от влияещи фактори. Към тях могат да бъдат от-

несени: данни от Point of Sales (POS) система, данни от карти за лоялни кли-

енти и данни за продажби за минали периоди (Димитрова, Граматикова, 

Душкова 2013), както и въведените в някои вериги дигитални карти за отс-

тъпки, реализирани чрез безплатни мобилни приложения. За постигане на 

по-точен резултат при подготовката на процесите по планиране на необхо-

димите количества могат да се включат допълнителни величини, които ще 

спомогнат за конкретизиране на крайните стойности, като календарни дан-

ни, демографски данни и информация за промоционални кампании на кон-

курентни вериги и др. 

1) Данни от карти за лоялни клиенти – този тип данни също спадат 

към групата на демографските данни, но дават по-прецизна информация за 

потребителите в конкретния район, където е разположен търговският обект. 
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2) Трансакционни данни от Point of Sales система – посредством POS 

данните от вътрефирмената система е възможно да се определят най-про-

даваните продукти за конкретен период, среден размер на клиентска сметка, 

а в комбинация с данните от карти за лоялни клиенти е възможно да се де-

финира група от предпочитани продукти за конкретна клиентска група. 

3) Метеорологичната обстановка – климатичният сезон може да се от-

несе към определящите фактори за човешкото поведение. Детайлна клима-

тична прогноза за конкретен период може да се достъпи на определени ин-

тернет сайтове, като например https://www.sinoptik.bg/. 

4) Календар – календарната информация, свързана с разпределение на 

дните от седмицата, национални и църковни празници, обреди и обичаи, 

също има отношение към нагласите на потребителите, свързани с потребле-

ние на стоки. 

5) Данни за населението – в интернет страницата на Националния ста-

тистически институт са достъпни демографски и социални статистически 

данни, които представят средната покупателна способност, потребление, 

купени количества стоки и др. 

6) Промоционални кампании на конкуренти – друг фактор, определящ 

търсенето на продукти, е предлагането на промоционални стоки от конку-

ренти, намиращи се в непосредствена близост. Географски данни за конк-

ретни обекти могат да се ползват от сайтове с електронни карти, като 

https://www.google.bg/maps, а конкурентните промоционални продукти от 

фирмена страница на съответната верига или от сайтове агрегатори, какъвто 

например е сайтът https://broshura.bg/.  

Споменатите фактори могат да бъдат обект на изследване в бъдеща 

публикация, свързана с измерване на влиянието им върху търговските про-

цеси. В своя книга авторите Knolmazer и колектив (Knolmazer et al. 2009) 

споделят мнението, че от съществена важност за изграждане на прогнозния 

модел са участващите параметри и тяхното качество. В настоящата публи-

кация се прави предложение данните, извлечени от интернет източници, да 

преминават през модул за повишаване на тяхното качество, като заложените 

в модула процеси включват няколко етапа. Тези действия са следните: пре-

чистване, обогатяване и валидизиране на потока от данни, след което обра-
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ботените данни следва да бъдат насочени към бизнес интелигентния модул 

за създаване на прогнозен модел. 

Според представените в предходната глава класификации на методите 

за изграждане на информационни системи и видовете системи за поръчки 

към доставчици (вж. таблица 1 и таблица 4), предложеният концептуален 

модел може да бъде причислен към: 

1) От гл. т. на област на приложение спада към системноориентирани 

методи, тъй като моделът се категоризира към конкретна предметна област. 

2) От гл. т. на аспектите на модела, които да се поддържат, се числи 

към модели на определен аспект, тъй като концептуалният модел обхваща 

само частта от системата, занимаваща се с управление на поръчки. 

3) От гл. т. на поддръжка и развитие на системата се отнася към сис-

темите, моделирани със стандартни средства, каквито са и UML диагра-

мите.  

4) От гл. т. на подхода за декомпозиране, моделът се определя като 

обектноориентиран, тъй като същностите, които са част от модела, се разг-

леждат като обекти. 

5) От гл. т. на типа на системата за изготвяне на поръчки спада към 

оптимална система, тъй като са възможни ритмични поръчки и такива с 

неритмична периодичност и заедно с това е необходима информационна 

система, която да контролира стоковите запаси. 

Графичното представяне на предложения концептуален модел е визуа-

лизирано на фиг. 4. Диаграмата показва същностите, съставящи системата за 

управление на поръчки. Тя е фокусирана върху представянето на връзките 

между изграждащите я обекти, като за създаването ѝ е използван стандартът 

UML. 
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Фиг. 4. Концептуален модел на система за управление 

на поръчки към доставчици 

Всеки обект, изграждащ системата, е представен самостоятелно. Тъй 

като диаграмата онагледява обектите без техните прилежащи свойства, се 

поставя акцент на връзките между тях и организацията им. В нея не се де-

финират полета, атрибути или методи. Обектите „Мрежови контролер“, 

„Локална система“, „Файлова система“, „Пречистване на данни“, „Прогно-

зиране“, „Външни източници“, „Поръчка“, „Коментар“, „Бележка“, „Защи-

тена поръчка“ и „Криптиране“ са подробно описани в следващото изложе-

ние в диаграмата на класовете (представена на фиг. 8). 

3.2. Диаграми на бизнес сценариите 

Графичното представяне на системата е основано на обектноориенти-

рания подход, заложен в методите на UML. Автори (Miles, Hamilton 2006; 

Филипова, Филипов 2009) посочват, че прилагането на UML е методологич-

но осигурено и се поддържа от редица среди за разработка. Поради тази 
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причина използването му непрекъснато разширява своя обхват и редица ИТ 

компании инициират неговото приложение. Това определя и перспективите 

в прилагането на UML за целите на бизнес моделирането в контекста на 

настоящата разработка. Според изискванията за създаване на UML модел, 

преди започване на същинската разработка на диаграми, е необходимо да се 

събере детайлна информация от бъдещите потребители на системата. След-

ва изследване и обобщаване на получената информация, при което се из-

веждат основните нужди на заинтересованите лица. Обикновено нуждите се 

отъждествяват с необходимост от допълнителни функционалности, които 

новата система е нужно да притежава. След определянето им всеки потреби-

тел дефинират най-често изпълняваните операции, свързани с позицията му 

в организацията. Описаният дотук процес се обозначава като събиране на 

изисквания за изграждане на прототип на системата (El-Adaileh, Foster 

2019). Според друго изследване (Lano 2017) възможностите на системата 

могат да се категоризират като външно достъпните услуги, които тя предос-

тавя на клиентите или потребителите, които директно работят с нея. Авто-

рът препоръчва наред с възможностите ясно да се дефинират и ограничения 

на функционалностите на системата. 

На следващо място се прави съпоставка между текущото състояние на 

системата и дефинираните критерии на база на събраните изисквания. Сред 

често срещаните недостатъци на остарелите информационни системи са: 

бавно изпълнение на текущи операции, липса на автоматизация на процеси-

те, липса на модул за автоматично изпращане на информация (Wati et al. 

2019). Представеният прототип включва няколко основни операции, които 

биха могли да бъдат част от автоматизирана бизнес интелигентна система. 

Те са систематизирани в следните групи: 

1) Автоматично създаване, промяна и изпращане на поръчки към дос-

тавчици по електронна поща. 

2) Защита на поръчки към доставчици, които съдържат чувствителна 

информация. 

3) Автоматично съхраняване на изготвените поръчки към доставчици 

в облачното пространство (с използване на облачни услуги като Google 

Drive, One Drive и др.). 
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Изброените функционалности могат да се обособят смислово в след-

ните направления – създаване и промяна на обект (поръчка), сигурност и 

синхронизация с помощта на облачни технологии. На базата на вече дефи-

нираните изисквания могат да се откроят възможните бизнес сценарии за 

взаимодействие със системата. Всеки от тях може да се представи графично 

със средствата на UML. Първоначално потребителите дефинират своите 

изисквания относно функционалностите на системата, които да бъдат отра-

зени при нейното проектиране и разработването на бизнес сценариите. В 

резултат, от гледна точка на потребителите, бизнес сценариите могат да 

се обобщят по следния начин: 

1) Работа с обекти от системата (вж. фиг. 5) 

a. Потребител на системата иска да създава и променя поръчка към 

доставчик. 

b. Потребител на системата иска да разполага с възможност да до-

бавя коментари към създадената поръчка и бележки в системата. Комента-

рите към поръчката са видими за получателя и са свързани с допълнително 

уточнение, докато бележките са вътрешни обекти, които могат да се споде-

лят само между служители в рамките на фирмата. 

c. Потребител на системата иска да изпраща създадената поръчка 

по имейл на доставчика. 

 

Фиг. 5. Диаграма на бизнес сценариите за взаимодействие 

със системата при работа с поръчка 

2) Сигурност (вж. фиг. 6) 

a. Потребител на системата иска възможност за защита на създаде-

ните от него поръчки. 
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b. Потребител на системата иска създадените от него поръчки да не 

са достъпни за други потребители на системата. 

 
Фиг. 6. Диаграма на бизнес сценариите за взаимодействие 

със системата и осигуряване на сигурността 

3) Синхронизация с облачни технологии (вж. фиг. 7) 

a. Потребител на системата иска създаденото от него съдържание 

да се синхронизира автоматично в неговото облачно пространство. Така 

създадената от него информация ще е актуална и ще може да я достъпва от 

различни устройства. 

b. Потребител на системата иска създадените от него поръчки да се 

дублират автоматично в облачното пространство. Така ще има създадено 

копие, което може да се използва при загуба на оригиналното съдържание. 

 
Фиг. 7. Диаграма на бизнес сценариите за взаимодействие 

със системата за синхронизация в облака 
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3.3. Диаграма на класовете 

Някои автори (Nyisztor 2018) посочват, че при обектноориентирания 

подход най-често използваните диаграми за представяне на системи са ди-

аграмите на класовете. Те представят всяка от същностите, изграждащи 

системата, с техните прилежащи атрибути. От гледна точка на системата за 

управление на поръчки, същностите, които ще изграждат дотук описания 

модел, са следните (вж. фиг. 8): 

 

Фиг. 8. Диаграма на класовете на система 

за управление на поръчки към доставчици 
 

1) Пречистване на данни – същността се характеризира с методи за 

обогатяване, пречистване и валидизиране на целия входящ поток от данни. 

След успешно изпълнение на методите данните преминават към същност 

„Прогнозиране“. 
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2) Прогнозиране – тази същност има прилежащ атрибут „Външни из-

точници“. Тъй като този атрибут носи допълнително съдържание, пряко 

свързано с изготвянето на прогнозен модел, той е изобразен като самостоя-

телна същност. Същността „Прогнозиране“ е обусловена от метод за прог-

нозиране, резултатът от който ще се отрази в същност „Поръчка“. 

3) Поръчка – с прилежащи атрибути „Съдържание“, „Коментар“ и 

„Бележка“. Тъй като последните два атрибута „Бележка“ и „Коментар“ мо-

гат да носят допълнително съдържание, те са показани и като отделни същ-

ности. „Поръчката“ се характеризира с методи за задаване и добавяне на 

допълнителното съдържание. 

4) Защитена поръчка – с прилежащ атрибут за съхранение на крип-

тирана парола. Тази същност е в пряка зависимост със същността „Крипти-

ране“, която има метод за задаване и криптиране на парола. 

5) Локално осигуряване – същност от тип интерфейс, която пресъз-

дава ядрото на системата. Операциите, които тя съдържа, са свързани с ос-

новните команди, използвани при работа с поръчки, а именно – създаване, 

запаметяване, промяна и изтриване. Интерфейсът за „Локално осигуряване“ 

на системата е неизменно свързан с „Файловата система“, която е показана 

като отделна същност. 

6) Мрежови контролер – същност с методи за управление на създа-

ване, промяна, изтриване и достъпване на поръчка. „Мрежовият контролер“ 

управлява запитванията към системата, отправени от нейните потребители. 

В класа „Прогнозиране“ е включен метод за създаване на прогноза 

(„+CreateForecast():String“). Поради сложността и вариантността на процеса 

на съставяне на прогнози за програмната реализация на метода се препоръч-

ва използването на алгоритъм с бизнес интелигентност. 

3.4. Диаграма на последователностите 

Графичното представяне на модела на системата е свързано с пресъз-

даване на действията при изпълнение на команди. В своя книга Lano (Lano 

2017) споделя мнение, че разработването на „диаграма на последователност-

та“ спомага да се разкрият ролите в процеса, които координират неговото 

изпълнение. Взаимодействията между обектите се представят графично и 
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дават визуален пример за поведението на системата по отношение на кому-

никацията между съставящите я обекти. Всеки от тях е представен като са-

мостоятелна същност, която може да изпраща и приема сигнали от други 

същности (вж. фиг. 9). 

 

Фиг. 9. Бизнес диаграма на последователността на система 

за управление на поръчки към доставчици 

Именуването на обектите следва стандарт, при който първият символ 

от името е референция към поредността на съответния обект в рамките на 

семейството му. Последователността на обектите е означена с буквен сим-

вол на кирилица, като а е индикатор за първа позиция. При наличието на 

втори обект от съответен тип, той ще бъде именуван с първа буква б. Обек-

тите, съставляващи диаграмата, са следните:  

•  визуално представяне на действията „аИзглед“;  

•  контролер, който изпраща и приема отговори от команди „аКонтро-

лер“;  

•  поръчка „аПоръчка“;  

•  файлов мениджър, част от операционната система „аФайлМени-

джър“;  

•  онлайн мениджър за управление на съхранението в облачното прос-

транство „аОнлайнМениджър“; 
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•  имейл сървър за управление на изпращането на поръчките към дос-

тавчици „аМейлСървър“. 

Последователността от действия, свързани с представените обекти, е 

представена графично на фиг. 9 и включва следната технология: при създа-

ване на нова заявка към контролера се изпраща сигнал, който се препраща 

към обект „аПоръчка“. След приключване на работата върху съответната 

поръчка, тя се запаметява и се изпраща сигнал към „аКонтролер“ за отчита-

не на настъпилото събитие. Новосъздадената поръчка е готова да се прикачи 

в облачното пространство. Изпраща се сигнал до „аОнлайнМениджър“, а 

след приключване на действието се връща отговор към контролера. След 

получаване на отговор за завършено действие, поръчката може да се изпрати 

към доставчик по имейл. Постъпва сигнал към „аМейлСървър“ за изпраща-

не на поръчка. След завършване на действието се изпраща потвърждение 

към „аКонтролер“ за край на дейността.  

3.5. Диаграма на състоянията 

Диаграмите на състоянията, изградени със средствата на UML, показ-

ват в цялост основната концепция на системата, която подлежи на разглеж-

дане. Те смислово обединяват бизнес сценариите, последователността и 

възможните състояния в системата (Booch, Rumbaugh, Jacobson 2005). 

Разработената диаграма показва дейностите, които са част от прототи-

па на системата за автоматично управление на поръчки. Всяка дейност е 

представена като самостоятелен обект, а връзките пресъздават възможните 

действия и произтичащи последствия. Дефинирани са варианти за успешно 

и неуспешно изпълнение на настъпило събитие (вж. фиг. 10).  
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Фиг. 10. Бизнес диаграма на състоянията на система 

за автоматично управление на поръчките към доставчици 

 

Автоматизацията на процеса е обусловена от активната връзка между 

всеки от обектите и последователността при изпълняване на действията, 

съставящи представения модел. Началото на процеса се обуславя от дейст-

вие за създаване на „поръчка“. Модулът за извличане на данни се активира и 

посредством инфраструктура за пренос на данни те биват насочени към 

процесите по пречистване. След повишаване на качеството на данните, по-

токът преминава към следващия по веригата модул „Изготвяне на прогно-

за“. Възможно е прилагане на допълнителни детайли към „поръчката“ или 

при необходимост ръчно коригиране на получените стойности, отнасящи се 

за количествата на съответен продукт. Потребителят има възможност при 

нужда да нанесе корекции, тъй като е възможно резултатите, получени след 

изчисляване на прогнозните количества, да имат минимални отклонения. 
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При настъпване на неочаквано прекъсване на програмата, „поръчката“ 
ще бъде архивирана с цел минимизиране на загубата на информация. В проти-
вен случай тя ще се съхрани в „системния буфер“. Ако потребителят реши да 
отхвърли изцяло създаването на „нова поръчка“, то процесът ще приключи. В 
случай че потребителят реши да продължи работата по „поръчката“, тя ще се 
запамети в „локалната система“ и ще бъде подготвена за съхранение в облачно-
то пространство. При изпълнение на процеса без съпътстващи грешки, ще пос-
ледва изпращане на „поръчката“ към съответен „доставчик“. В бизнес диагра-
мата на състоянията са описани и събития, които настъпват при наличието на 
смущения в системата. При действието „запазване и прикачване на поръчка“ е 
възможно да възникне мрежови проблем, поради което то ще бъде отхвърлено 
и изпълнението ще се върне към „съхранение в системния буфер“. 

По време на изпълнението на процеса „запаметяване в облачното 
пространство“ е възможно да възникне смущение в интернет връзката, тога-
ва заявката ще се съхрани във временната памет и ще е в режим на изчаква-
не. Същите мерки за запазване на информацията ще се приложат, ако въз-
никне проблем при изпращане на поръчка по имейл към доставчик. 

Бизнес диаграмата на състоянията е последният визуален елемент, 
който показва аспекти от разработения модел на бизнес интелигентната сис-
тема за управление на поръчки към доставчици в търговски вериги за про-
дажби на дребно, представен в студията. С този вид диаграма завършва ета-
път спецификация на системата според методологията, разработена от авто-
рите Weilkiens и Unhelkar за графично представяне на информационни сис-
теми посредством UML. 

Заключение 

В настоящата студия са разгледани методи, използвани за моделиране 
на бизнес интелигентна система. В труда е направено предложение за концеп-
туален модел на бизнес интелигентна системата за управление на поръчки 
към доставчици във верига за търговия на дребно. Представянето на подпро-
цесите и свързаните дейности е изпълнено със средствата на UML диаграми. 
Към концептуалния бизнес модел е приложена диаграма, която онагледява 
обектите, съставящи системата, както и връзките между тях. Разработеният 
модел на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към достав-
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чици във верига за търговия на дребно с бързооборотни стоки представя същ-
ностите, които участват в модела, с високо ниво на абстрактност. 

На следващо място, в разработката е направено предложение за гра-

фично представяне на декомпозираните процеси, съставящи системата, като 

всеки процес или последователност са представени с прилежаща диаграма. 

Разработените диаграми принадлежат към следните типове: диаграма на 

бизнес сценариите, диаграма на класовете, диаграма на последователностите 

и диаграма на състоянията. Към всяка диаграма е дадено описание на из-

пълнението, свързано с включените същности, обекти и/или дейности. Бла-

годарение на едно от големите предимства на UML стандарта, а именно не-

говата структурираност, базираните на този метод диаграми са лесно разби-

раеми и четими.  

Чрез използване на един от основните подходи за моделиране на биз-

нес информационни системи, в лицето на UML, се поставя основата на кон-

цептуална рамка на модел на бизнес интелигентна система за управление на 

поръчки към доставчици във верига за търговия на дребно с бързооборотни 

стоки. Основните отличителни специфики на модела са спазване на етапите 

при разработка на модел с UML стандарт, поставяне на акцент върху процес 

за предвиждане на потребителското търсене, като се вземат предвид факто-

ри на местно ниво и добавяне на модул за пречистване на данни, за да се 

повиши качеството на информацията, управлявана от системата. Част от 

бъдещите изследователски намерения са свързани със задълбочено проучва-

не на факторите, касаещи пряко или косвено процесите по осъществяване на 

покупки в търговските вериги, както и структурата на входящите потоци от 

данни и методите, свързани с тяхното извличане и обработка. Бъдещи изс-

ледвания могат да бъдат насочени към тестване и валидиране на различни 

методи с изкуствен интелект, които да се използват за определяне обема и 

периодичността на доставките. 
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МОДЕЛ НА БИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 
ВЪВ ВЕРИГА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО 

доц. д-р  С и л в и я  П а р у ш е в а 
докторант  Д а н и е л а  П е н ч е в а  

Резюме 

Във фокуса на студията са поставени някои аспекти, свързани с установените 
тенденции в проектирането на бизнес интелигентни системи (БИС), специализирани за 
използване в търговските вериги за продажби на дребно на бързооборотни стоки. Разг-
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ледани са актуални концепции, касаещи бизнес интелигентността, и тяхното приложе-
ние в търговските системи за поръчки към доставчици. Приложени са съвременни ме-
тоди за изграждане на бизнес интелигентен модул с цел повишаване на производител-
ността на търговската система и прецизиране на продуктовите количества, необходими 
за осъществяване на продажби. Предложеният модел е създаден със средствата на обек-
тноориентирания език за моделиране Unified Model Language (UML), отнасящ се към 
водещите тенденции в проектирането на бизнес интелигентни системи. 

Представени са технически диаграми, които илюстрират визуално основните 
функционалности на разработения модел и показват взаимодействието между потреби-
тел и система. 

Ключови думи: проектиране, бизнес интелигентна система, търговски вериги 

за продажби на дребно, UML моделиране, Business Process Model and Notation (BPMN). 

 
MODEL OF A BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM 

FOR MANAGING ORDERS 
TO SUPPLIERS IN A RETAIL CHAIN 

Assoc. Prof. Dr  S i l v i a  P a r u s h e v a 
PhD student  D a n i e l a  P e n c h e v a  

Abstract 

The study focuses on some aspects connected with the established trends in the design 
of business intelligence systems (BIS) that are specialized for use in retail chains for fast-
moving consumer goods. There are considered current concepts concerning business 
intelligence and their application in retail systems for sending orders to suppliers. Modern 
methods for building a business intelligence module have been used, aimed at increasing the 
productivity of the retailing system and specifying the product quantities needed for sales. The 
proposed model has been created with the help of the object-oriented modeling language 
Unified Modeling Language (UML), associated with the leading trends in the design of 
business intelligence systems. 

There are presented technical diagrams, which illustrate visually the main 
functionalities of the developed model and show the interaction between the user and the 
system. 

Key words: design, business intelligence system, retail chains, UML modeling, 

Business Process Model and Notation (BPMN). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



227 

Съдържание 

 

Въведение  ......................................................................................................... 188 

Глава първа. Моделирането в контекста 

на усъвършенстване на информационните системи, 

автоматизиращи търговската дейност ....................................................... 190 

 

Глава втора. Методи за изграждане на информационни системи. 

Видове и приложение ..................................................................................... 195 

Глава трета. Разработване на модел на бизнес 

интелигентна система за управление на поръчки 

към доставчици посредством стандартa UML  ......................................... 203 

3.1. Концептуален бизнес модел .............................................................. 208 

3.2. Диаграми на бизнес сценариите ........................................................ 212 

3.3. Диаграма на класовете ....................................................................... 216 

3.4. Диаграма на последователностите .................................................... 217 

3.5. Диаграма на състоянията  .................................................................. 319 

Заключение ....................................................................................................... 221 

Използвана литература  ................................................................................. 222 

Резюме на български език  ............................................................................ 225 

Резюме на английски език  ............................................................................ 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

УДК – 339 

JEL – F51 

 

ТЪРГОВСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ 

МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ 

 

докторант  Ц в е т о м и р  М а р и н о в  

 

Въведение 

В настоящата разработка се проследява възникналият търговски конф-

ликт между САЩ и Китай. Разглеждат се теоретичните предпоставки въз 

основа на теорията за хегемонната стабилност и теорията за предаването на 

властта. Прави се преглед на развитието на търговското противопоставяне 

от неговото начало през януари 2018 г. до началото на септември 2019 г. 

Оценяват се ефектите от наложените митнически ограничения за икономи-

ките на САЩ и Китай. Обект на тази научна разработка е търговията между 

САЩ и Китай, а предметът – конфликтът между двете държави и неговото 

развитие. Основната цел е да се обясни причината за възникване на този 

сблъсък от теоретична гледна точка и да се изследват ефектите от него в 

изследвания период. За целта се използват теории за международните отно-

шения и се прави анализ на последиците от наложените през периода мита. 

При анализа на търговските отношения се прави преглед и на историческото 

им развитие от промените в Китай през 1978 г. до началото на търговския 

конфликт. При анализа на ефектите върху инвестициите са представени 

данните от 1990 г., за да може  да се оценят по-добре промените в инвести-

ционните потоци през последните години и да се покаже силният негативен 

ефект от търговския сблъсък между двете икономики. За постигането на 

основната цел на разработката са формулирани следните задачи: 

1. Да се анализират теоретичните предпоставки за възникване на тър-

говския конфликт. 

2. Да се направи историческа оценка на търговското развитие между 

двете страни. 
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3. Да се представят и анализират основните ефекти от санкциите за 

икономиките на САЩ и Китай. 

4. Да се анализират и оценят ефектите от издигнатите търговски бари-

ери за инвестиционните потоци между двете страни. 

5. Да се анализират последствията от търговския сблъсък между САЩ 

и Китай за световната икономика. 

Въпреки на пръв поглед агресивния подход на двете държави към 

конфликта от неговото начало до началото на септември 2019 г., все още не 

може да се говори за състояние на търговска война, тъй като към момента 

двете страни са в състояние на преговори за разрешаване на проблемите 

помежду им и поради тази причина в студията се използва изразът „търговс-

ко противопоставяне“. 

 

Глава първа 

Теоретични предпоставки за възникване на сблъсъка 

между САЩ и Китай 

 

САЩ и Китай са в състояние на търговско противопоставяне. На 7 

юли 2018 администрацията на президент Тръмп налага 25% мито на китайс-

ки стоки на стойност $34 млрд. Преди въвеждането на тези мерки САЩ вече 

са наложили мита върху стомана, алуминий, перални машини и соларни 

панели. Китайското правителство отговаря с 25% мито върху вноса на аме-

риканска соя, други стопански продукти и автомобили. На 24 септември 

2018 г. САЩ ескалират създалата се ситуация, като въвеждат 10% мито вър-

ху китайски продукти на стойност $200 млрд. В отговор на тези действия 

Китай налага мита върху американски стоки на стойност $60 млрд., като в 

същото време заявява, че двете страни трябва да запазят добри търговски 

взаимоотношения.  

Както знаем от теорията за сравнителните предимства, търговията не е 

игра с нулев резултат, а с положителен. Иначе казано, ако позволим на стра-

ните да се фокусират върху стоки, които те произвеждат ефективно, то сво-

бодната търговия води до положителни резултати за всички участващи. Из-
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дигането на бариери пред търговията води до затрудняване на достъпа до 

по-евтини стоки и увеличава жизнените разходи, а това води до загуби за 

всички в дълъг период. Именно положените усилия за премахване на тър-

говските бариери след Втората световна война са и една от причините за 

безпрецедентния икономически растеж в света до момента. 

Защо тогава двете най-големи икономики в света в момента са в състо-

яние на търговско противопоставяне, която ще навреди не само на икономи-

ките  на двете страни, но и на глобалната икономика?  

За да можем да разберем по-добре създалата се ситуация, ще използ-

ваме две теории за международните отношения – теория за хегемонната ста-

билност (Hegemonic Stability Theory, HST) (Kindleberger 1973; Kim 2019) и 

теория за предаването на властта (Power Transition Theory, PTT) (Organski 

1958; Kim 2019). От гледна точка на тези теории противопоставянето между 

Китай и САЩ може да се разглежда като страх от намаляващото влияние от 

страна на САЩ, а също така и на Китай, като основен „претендент“ за пози-

цията на САЩ като световен лидер. 

1.1. Теория за хегемонната стабилност 

Според HST една доминантна сила (т.нар. хегемон), притежаваща най-

много материални ресурси в света, създава глобална икономическа система 

и търси начини да я стабилизира. Със своите огромни материални възмож-

ности хегемонът се явява и глобален лидер, който останалите държави при-

емат и следват правилата, създадени от него. Хегемонът също така предос-

тавя и международни публични блага – осигурява отворен пазар за стоки и 

услуги, свободен от политически намеси, което осигурява на участниците в 

него възможността да се конкурират най-вече чрез ценовия механизъм, а не 

чрез влиянието на някоя политическа сила. Доминиращата държава хегемон 

трябва да насърчава сътрудничеството с широк кръг други страни, за да оси-

гури тяхната подкрепа за либералния международен режим, към който тя се 

стреми. Такова сътрудничество е абсолютно необходимо като условие за 

гарантиране на устойчивостта на режима. Разбира се, сътрудничеството с 

държавите партньори и тяхната подкрепа за действията на хегемонната 

държава са производни от възможността те също да извличат определени 
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ползи (изгоди, печалби) от либералния международен режим (Маринов 

2011). 

HST обяснява и т.нар. Pax Americana от края на Втората световна вой-

на насам. САЩ през следвоенния период е доминиращата сила в света. Съз-

дава се либерален международен ред, отразяващ принципите и интересите 

на Съединените щати, който се поддържа от предоставянето на публични 

блага като международна стабилност и международна валута – доларът ста-

ва основната резервна валута за разплащане в международната икономичес-

ка система. САЩ, като най-силната държава в света през този период, се 

грижи за стабилността и безопасността в глобален мащаб, поддържа отворе-

на и либерална международна икономика и насърчава международното сът-

рудничество в следвоенния свят. 

Според Лейн (Layne 2018) американската доминираща позиция е нуж-

но условие, за да може да се управлява и стабилизира либералният между-

народен ред и САЩ упражнява ролята на геополитически стабилизатор и 

осигурява сигурност и защита; поддържа либерална международна иконо-

мика; насърчава глобалното сътрудничество поради факта, че е „бастионът“ 

на либералния ред от годините след Втората световна война и до днес.  

През последните седем десетилетия САЩ са в позицията на хегемон в 

света. Това обаче е на път да се промени. Бързият възход на Китай като пре-

тендент за световно лидерство представлява сериозно предизвикателство за 

САЩ. След икономическите реформи от декември 1978 г. в Китай се наб-

людава забележително икономическо развитие. Реалният ръст на БВП на 

Китай през последните четири десетилетия е средно 10%. (World Bank 2018; 

Kim 2016: 707). Въпреки че Китай е втората по размер икономика (по БВП), 

следваща САЩ, Китай е най-големият износител от 2010 г. насам. През 2011 

г. става най-популярната дестинация за ПЧИ и най-голям инвеститор от раз-

виващите се държави. 

Безусловно наличието на хегемон в световната икономика позволява 

да се създаде унифицирана система за глобално развитие с център страната 

лидер. Това улеснява и ускорява развитието на всички икономики – участ-

ници в процеса. От друга страна, дестабилизацията и отслабването на пози-

циите на хегемона води до несигурност за световната и до създаване на въз-
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можности за смяна на лидера, което е дълъг и сложен процес на изместване 

на центъра на световната икономика и създаване на новите условия за ней-

ното развитие. През последните години влиянието на САЩ отслабва, а ико-

номиката е нестабилна, което позволява на Китай да се издигне до позиция-

та на „претендент“ за световното лидерство.  

1.2. Теория за предаването на властта 

Наличието на претендент за лидерската позиция в глобалната иконо-

мика създава условията за сблъсък между настоящия хегемон и страната с 

аспирации да му отнеме тази титла. В основата на аргументите за неизбежна 

война между двете суперсили се намира теорията за предаването на властта. 

Формулирана от Органски през 1958 г. (Organski 1958), теорията представя 

идеята за сблъсък между две страни, когато силата на доминиращата страна 

в глобалната система (хегемонът) е в упадък и има „недоволен“ претендент, 

който е в състояние да го „предизвика“ за ролята на лидер. Според Органски 

противопоставянето между двете страни възниква въз основа на недоволст-

вото на страната претендент, която иска да наложи ред, по-изгоден за самата 

нея. Гилпин (Gilpin 1981) представя друг поглед върху теорията, като твър-

ди, че войната за промяна на статуквото е инициирана от страната хегемон, 

тъй като за него една превантивна война срещу потенциални претенденти е 

най-доброто решение на проблема. Страната лидер, която се намира в упа-

дък и се страхува да загуби позицията си от претендента, който е във възход, 

вижда войната като по-добра възможност за запазване на своята хегемония, 

в сравнение с намаляване на поетите международни задължения, което би 

довело до намаляване на напрежението между него и държавата претендент. 

Издигането на Китай в лидерска позиция в световната икономика съз-

дава условията за промени, магнитуда на които не са наблюдавани в светов-

ната икономика от края на Втората световна война насам. Потенциалната 

възможност за промяна на световния лидер създава  условията за конфликт с 

огромни размери и сериозни последствия на глобално равнище.  

Във връзка с теорията за предаването на властта нека разгледаме трите 

най-скорошни предизвикателства на Китай към глобалното лидерство на 

САЩ. Това са „Тhe Belt and Road Initiative“ (BRI), създаването на AIIB и 
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планът на Пекин „Made in China 2025“ . Първо китайската BRI, наричана 

още инициативата „One Belt, One Road“ („Един пояс, един път“), е главният 

проект на китайския председател Си Дзинпин. Обявена за пръв път през 

2013 г., инициативата има за цел да свърже Азия, Африка и Европа и да на-

сърчава регионалното икономическо сътрудничество, създаване на инфраст-

руктура и световен мир. Мотивирано е от „духа на Пътя на коприната“ (т.е. 

мир и сътрудничество, всеобхватност и откритост, споделяне на знания и 

взаимна изгода)  от преди повече от две хилядолетия, който според Китай е 

„историческо и културно наследство, споделяно от всички страни по света“ 

(The State Council of the Republic of China 2015). Според „План за действие 

по инициативата „Пояс и път“, публикуван в сътрудничество между Нацио-

налната комисия по развитие и реформи, Министерството на външните ра-

боти и Министерството на търговията, ускоряването на създаването на BRI 

може да помогне за икономическия просперитет на държавите по този нов 

„Път на коприната“, също така да насърчи икономическото сътрудничество, 

обмена на опит и споделянето на знания между различни цивилизации и да 

подпомогне световния мир и  развитие. В BRI в момента участват 70 държа-

ви с население около 70% от световното, 55% от световния БВП и 75% от 

световните енергийни резерви (Cavanna 2018). Много страни от всички кра-

ища на света официално са се обявили в поддръжка на този проект. Второ, 

AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) – Азиатска банка за инфраструк-

турни инвестиции, e банка за развитие, създадена по инициатива на Китай 

през 2016 г. Основните причини за това са бавното възстановяване на ико-

номическата система след финансовата криза през 2008 г., желанието да се 

популяризира китайският юан като международна резервна валута, както и 

желанието на Китай да увеличи своето влияние в световните финансови 

институции. С начален капитал от $100 млрд. AIIB, със седалище в Пекин, 

започва да функционира през януари 2016 г. Основната цел на банката е да 

„подобри социалните и икономически резултати в Азия“ (AIIB 2018a), като 

предоставя финансови ресурси на различни инфраструктурни проекти в раз-

виващите се страни в региона. Според Пекин проектите, финансирани от 

Инфраструктурната банка, ще създадат по-силни връзки между хората, па-

зарите и услугите и ще насърчат устойчив растеж, развитие и просперитет 
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(AIIB 2018b). Заедно с New Development Bank (NDB), формално наречена 

Нова банка за развитие на БРИКС, със седалище в Шанхай и китайските 

заемни институции, като  Фонда на пътя на коприната (Silk Road Fund) и 

китайските институционални банки, основаването на AIIB дава представа за 

големите финансови проекти и инициативи от страна на Китай, които биха 

могли да се конкурират с многостранните институции, водени от САЩ. Към 

октомври 2018 г. AIIB е одобрила 87 членове (68 официални и 19 потенци-

ални) и е направила инвестиции с размер около $6.4 млрд. Както отбелязва 

Текдал (Tekdal 2017: 375), въпреки че AIIB няма официална връзка с BRI, 

основната мотивация за създаването ѝ е да финансира проекти в страни –

партньори в BRI. Като нововъзникващ хегемон, недоволен от световния 

икономически ред, в който правото на глас в съществуващите институции, 

като МВФ, Световната банка, Азиатската банка за развитие, не съответства 

на икономическата сила на Китай като втората по големина икономика и 

най-големия търговец, инициативите като BRI, АIIB и NDB, демонстрират 

дългосрочни цели за промяна на световния икономически ред. Трето, „Made 

in China 2025“ e китайският 10-годишен план за индустриално развитие. 

Обявен и одобрен през 2015 г. от китайския Държавен съвет, той представ-

лява план за трансформиране на страната във високотехнологична сила, ко-

ято доминира модерните индустрии, като роботика, модерните информаци-

онни технологии, авиация и производство на превозни средства, използващи 

алтернативни енергийни източници (Laskai 2018). С подобряване на конку-

рентоспособността на китайската индустрия и иновативност се цели да се 

намали зависимостта от внос на чуждестранна технология чрез постигане на 

местно производство на 40% от основните компоненти и основни материали 

до 2020 г. и 70% „самостоятелност“ при основните компоненти и материали 

в индустрии, като космическо оборудване и телекомуникационно оборудва-

не, до 2025 г. (Morrison 2018: 47; Laskai 2018). Основната цел е Китай да 

стане производствена суперсила, която да доминира световните пазари в 

бъдещи високотехнологични индустрии. И докато терминът „произведено в 

Китай“ обикновено се свързва с евтини продукти, като дрехи, обувки и нис-

кокачествена електроника, „Made in China 2025“ има за цел да превърне Ки-

тай в независима и високотехнологична икономика. Пекин вярва, че това ще 
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им позволи да се измъкнат от т.нар. „капан на средните приходи“, в който са 

попаднали много развиващи се страни (Hopewell 2018) с нарастващи прихо-

ди и намаляваща продуктивност. 

Такива са текущите и бъдещи планове за развитие на китайската ико-

номика и може да се каже, че Китай вече са изместили САЩ като двигател 

на световната икономика. Според World Economic Outlook 2019 (МВФ 2019) 

Китай е основният двигател на световния растеж от 2013 г. насам и в близ-

ките години (фиг. 1).  

Трябва да се отбележи, че с изключение на САЩ на върха на тази кла-

сация са развиващи се страни. Техният растеж, особено на китайската ико-

номика, е от изключително значение за световната икономика. И ако през 

последните десетилетия на ХХ век е било прието САЩ да се характеризира 

като локомотив на световната икономика, в която американската фискална и 

парична политика играят решаваща роля за глобалната икономика, то в мо-

мента същото може да се каже за развиващите се страни и най-вече за Ки-

тай. Въпреки това САЩ все още има важна роля в глобалната икономика – 

федералният резерв все още е в центъра на световните пазари, но американ-

ската икономика вече не е достатъчно голяма и не расте достатъчно бързо, 

за да бъде единственият локомотив на световната икономика. Тази роля пос-

тепенно се поема от Китай, а за момента се поделя между САЩ, Китай и 

другите развиващи се страни. 

Конкуренцията със САЩ води до засилено развитие на икономиката, 

технологиите и военните сили на Китай и се доближава до състояние да зап-

лашва доминацията на САЩ. Инициативите на глобално равнище, посте-

пенното изместване на настоящия хегемон от лидерските позиции в много 

икономически (и не само) сектори създава представата на едно постепенно, 

но сигурно изместване на САЩ от лидерската позиция за сметка на Китай и 

действията, които американската страна предприема, могат да се разглеждат 

като превантивни мерки от страна на хегемона за забавяне на развитието на 

страната претендент, което съответства на теорията за предаването на власт-

та по начина, по който я представя Гилпин. 
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Фиг. 1. Двигатели на световния растеж за периода 2019 – 2024 г. 

Източник: IMF 2019. 

 

В съответствие с това развитие на събитията много учени предсказват 

„война за хегемония“ между САЩ и Китай (Layne 2018; 2012), като сегаш-

ното търговско противопоставяне може да се разглежда като етап от този 

процес на смяна на световния лидер. 

 

Глава втора 

Развитие на взаимоотношенията между САЩ и Китай 

 

2.1. Исторически поглед върху взаимоотношенията 

между САЩ и Китай 

От американска страна е важно да се отбележи връзката между иконо-

мическите въпроси и тези на националната сигурност, тъй като те са нераз-
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ривно свързани (Foot, King 2019). Връзката между тях е една от причините 

за сериозни притеснения от страна на САЩ спрямо Китай. Тази връзка ви-

наги е играела роля в отношенията между двете страни. По време на студе-

ната война, с цел да се забави развитието на Китай, САЩ налага множество 

санкции, като така лишава страната от достъп до нужните за икономическа и 

военна модернизация технологии и стоки (Zhang 2001). След промените в 

Китай от 1978 г. отношенията между двете страни се нормализират и САЩ 

дори помага на Китай в някои военни сфери. Остава силният контрол върху 

износа на стоки с двойно предназначение, като сателитни технологии, висо-

копроизводителни компютри и др., за да задържи развитието на Китай и да 

запази военните предимства на САЩ (Meijer 2016).  

През последните три десетилетия САЩ се насочва към другия „край“ 

на връзката между икономиката и националната сигурност – американската 

икономика става значително по-отворена спрямо Китай. Смята се, че по този 

начин САЩ ще спечели китайската подкрепа за съществуващия междунаро-

ден ред под американско лидерство, постепенно ще се либерализират ки-

тайската вътрешна икономическа и политическа система и ще се създадат 

множество различни възможности за американската икономика (Boustany 

Jr., Friedberg 2019). Смята се, че от този подход печелят както американски-

те компании – от достъпа до китайския пазар, така и потребителите – от ев-

тините стоки, внесени от Китай.  

Естествено, американската страна си дава сметка, че тази стратегия ще 

доведе до известни разходи и загуби за някои фирми, поради навлизането на 

евтините китайски стоки, а евтиното китайско производство води до спад в 

заплатите и „износ“ на работни места към Китай, както и достъпът до ценна 

интелектуална собственост на американските компании. Въпреки това САЩ 

смята, че тези загуби ще бъдат компенсирани от предимствата, които полу-

чават други сектори на икономиката, като например фактът, че успехът на 

някои от американските високотехнологични фирми пряко зависи от произ-

вежданите в китайските вериги на доставки компоненти и от китайските 

студенти и квалифицирани работници, учещи, живеещи и работещи в САЩ. 

Като резултат от това се образуват групи в американския високотехнологи-

чен сектор, които смятат, че американската конкурентоспособност и лидерс-
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тво са пряко свързани със задълбочаване на икономическите връзки с Китай 

(Kennedy 2018).  

В този период не само бизнес общността смята, че икономическите 

отношения с Китай ще донесат предимства за САЩ. Администрацията на 

президент Клинтън започва да намалява контрола върху износа на стоки с 

двойно предназначение, които са от огромно значение за напредничавите 

американски оръжейни системи, въпреки че на Китай вече се гледа като на 

„нарастваща военна заплаха“. Tова на пръв поглед странно поведение e мо-

тивирано от ново мислене във връзка с взаимоотношенията между двете 

страни от ключови фигури в Пентагона и Съвета по национална сигурност. 

Тези чиновници, заедно с колегите си от Департамента по търговия и висо-

котехнологичния сектор достигат до извода, че в един все по-глобализиран 

свят ще бъде все по-трудно да спрат достъпа на Китай до съвременни техно-

логии като суперкомпютри и полупроводници. В същото време технологич-

ните възможности на Китай на местно ниво се увеличават и дори Вашингтон 

да се опита да наложи едностранни ограничения на Пекин, Китай би полу-

чил достъп до подобни технологии от Европа или Япония.  

Друга важна причина за тази промяна е, че американската индустри-

ална база става силно комерсиализирана след 1980-те години и частният 

сектор движи технологичното развитие. Като резултат от това Пентагонът 

има силен интерес да осигури растежа и приходите на американския частен 

сектор, като по този начин ще запази лидерската си роля. Да се ограничи 

износът на високи технологии би поставило американските високотехноло-

гични фирми в по-лоши позиции, в сравнение с техните европейски и япон-

ски конкуренти, и би намалило достъпа до големия китайски пазар, прихо-

дите от който биха могли да бъдат инвестирани в бъдещи проучвания и раз-

витието на САЩ. Затова, вместо да се опитва да пречи на китайското разви-

тие, САЩ се концентрира върху това да остане пред Китай в сферата на но-

вите технологии. Американската страна възприема тази идея, водена от две 

основни предположения – че ще може да бъде „две поколения“ пред Китай в 

развитието на модерни технологии и че ще може да ограничи достъпа до 

технологии, които се смятат за особено важни за американското военно пре-

възходство (Meijer 2016). 



239 

До средата на 2010-те години в отношенията между икономиката и на-

ционалната безопасност продължава да се приоритизира икономическата 

взаимозависимост между двете страни. Американската политика се базира 

на възгледите, че може да остане значително пред Китай в икономически и 

военен аспект, а в същото време американските компании и общество изв-

личат много ползи от търговията с Китай. Според тези възгледи е само въп-

рос на време Китай да се либерализира политически и икономически, което 

от своя страна би намалило желанието на китайската страна да поставя под 

въпрос американското лидерство, съответно и световния ред. Както обаче 

знаем, ситуацията не се развива така, както американската страна очаква.  

Отношението към Китай започва да се променя в началото на второто 

десетилетие на XXI век. Докато предишните администрации гледат на от-

ношенията между САЩ и Китай като носещи изгода и за двете страни, то 

сега започва да се налага идеята, че Китай извлича позитиви за сметка на 

САЩ. Тази идея е отчасти повлияна от факта, че  приемането на Китай в 

СТО през 2001 г. има по-дългосрочни негативни ефекти върху американски-

те заплати и безработица от очакваното. Освен това Вашингтон смята, че 

китайците „наваксват“ икономически чрез незаконни и дискриминиращи 

подходи. Главното притеснение от американска страна е, че американски 

фирми твърдят, че Китай систематично използва индустриален и кибер 

шпионаж, за да получи достъп до важна икономическа информация, дизай-

ни, планове и технологичен ноу-хау (Hannas et al. 2013). С нарастването на 

броя на оплакванията се стига дотам, че Китай е поставен от Търговското 

представителство на САЩ на „върха“ на списъка с държави, които не защи-

тават американските права върху интелектуалната собственост, тъй като, 

въпреки поставените изисквания за трансфер на технологии за чуждестран-

ни фирми, инвестиращи в Китай, китайските власти не успяват да предотв-

ратят кражби и фалшифициране на тези технологии и в същото време не 

съществуват подходящи законови начини да се защитят правата на притежа-

телите на интелектуалната собственост.  

Освен икономическите проблеми, които отдавна са повод на притес-

нения в САЩ, промяната на възгледите спрямо Китай са до голяма степен и 

на политическите промени в Пекин. Промяната в лидерството на китайската 
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комунистическа партия се случва в края на 2012 г., когато лидер става Си 

Дзинпин. Новият китайски лидер има много амбициозни планове и някои 

американски политици и икономисти смятат, че той подрива постепенния 

преход към по-свободна пазарна икономика в Китай и засилва значението на 

партията в икономиката. Новото правителство усилва влиянието на държав-

ните предприятия в стратегически сектори, дава начало на „Made in China 

2025“, както и BRI, които са под силното влияние на партията и държавните 

предприятия. Тези действия показват желанието на новия лидер на КНР да 

наложи страната като световен лидер, без по никакъв начин да намали влия-

нието на партията в икономиката. И двете са сериозен проблем за САЩ, 

които през последните 30 години се опитват постепенно да наложат преход 

към по-либерална икономика в Китай, която би се съобразявала с американ-

ската хегемония на глобалната арена.  

Вторият, и може би по-сериозен проблем, който води до промените в 

поведението на САЩ спрямо източния им партньор, е това в какви техноло-

гии инвестира и смята да инвестира Китай. От особена важност са продук-

тите с двойна употреба, за които се смята, че са върхът на бъдещата търгов-

ска и военна иновация, като например изкуствен интелект, роботика, обога-

тена и виртуална реалност и телекомуникационно оборудване и софтуер. 

Според доклада на Браун и Синг (Brown, Singh 2018) съществуващият и 

планиран напредък в технологиите от китайска страна поставя под въпрос 

двете централни идеи за търговията с Китай през последните години – смята 

се, че САЩ вече не е достатъчно далеч пред Китай в сферата на технологии-

те и че отворената икономическа система прави тези технологии трудни за 

защита. Според доклада това се дължи на огромните инвестиции от страна 

на Китай в ключови технологии, явните и скритите придобивания на амери-

кански технологии чрез инвестиции в американски водещи технологични 

фирми и стартъпи, кибер и индустриален шпионаж, както и достъпа до 

специализирани кадри, завършили образованието си в САЩ.. Този доклад 
качествено отразява промяната във възгледите към Китай, защото това е и 

първият път, в който САЩ изостава в сферата на иновациите в сравнение с 

друга страна, а това е много сериозен проблем за страна, която се опитва да 

запази лидерската си позиция в световната икономика.   
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Двустранният търговски обмен между САЩ и Китай, търговските от-

ношения и търгуваните количества са в състояния на постоянен растеж от 

тяхното начало. Съгласно статистиката на Министерството на търговията на 

Китай търгуваните обеми нарастват от $245 хиляди през 1979 г. до $33 млн. 

378 хил. през 2008 г. След присъединяването на Китай към Световната тър-

говска организация (СТО) се наблюдава годишен ръст на търговията между 

двете държави от 20%. Според доклади на китайското министерство на тър-

говията общата стойност на двустранната търговия между Китай и САЩ 

през 2007 г. е $384.4 млрд. и достигат до $636 млрд. през 2017 г., което е 

ръст от 65.46% (фиг. 2). Така през 2017 г. САЩ вече е вторият по големина 

търговски партньор на Китай  (след Европейски съюз), а Китай от своя стра-

на е най-големият американски партньор (Sheng 2018). 

 
Фиг. 2. Двустранна търговия между Китай и САЩ 

в $ млрд. (2007 – 2017 г.) 

Източник: Sheng 2018. 

 

И докато американско-китайските търговски взаимоотношения се за-

дълбочават, те създават сериозен проблем за американската икономика под 

формата на постоянно растящ търговски дефицит с Китай, който постепенно 

става пречка пред развитието на търговските взаимоотношения. През 2017 г. 

изнесените американски стоки за Китай са на стойност $13.37 млрд., докато 
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внесените стоки от Китай възлизат на $50.56 млрд. Търговският дефицит на 

САЩ е $375 млрд. 230 млн. (фиг. 3) 

 

Фиг. 3. Обем на вноса и износа между САЩ и Китай. Търговски 

дефицит на САЩ спрямо Китай в $ млрд. (2007 – 2017 г.) 

Източник: Sheng 2018. 

 

От началото на 1990-те години, с цел да се насърчава развитието, ки-

тайското правителство възприема политики, ориентирани към износа на 

стоки. В комбинация с демографския елемент, Китай има сравнителни пре-

димства в трудоемките продукти, каквито са по-голямата част от продукти-

те, изнасяни за американския пазар. Въпреки че САЩ имат сравнително 

предимство в производството на високотехнологични продукти, техният 

търговски дефицит с Китай продължава да расте поради стриктния контрол 

върху износа на този тип стоки. Този дефицит е една от основните причини 

за честите търговски конфликти между САЩ и Китай през последните го-

дини. 

2.2. Развитие на търговския сблъсък между САЩ и Китай 

С времето китайската икономика се трансформира и поради бързия 

растеж се променя нейната структура – през последните години китайските 

и американските продукти преминават от допълващи се към конкуриращи 
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се. Това съответно води и до промяна на възгледите на САЩ спрямо Китай 

– Китай вече е смятан за един от главните конкуренти. От списъка с китайс-

ки стоки, които са обложени с мита, можем да видим, че са таргетирани де-

сетте най-големи високотехнологични индустрии, част от плана „Made in 

China 2025“. 

Търговските фрикции между Китай и САЩ стават често срещано яв-

ление. Дори и след приемането на Китай в СТО, САЩ продължават да са 

най-активният „подател“ на оплаквания за антидъмпинг. В началото на тър-

говските взаимоотношения между двете страни основните причини, поради 

които се стига до търговски конфликти, са леката промишленост, производ-

ството на текстил и химически продукти. С оптимизацията и обновяването 

на китайската индустриална структура се увеличават и високостойностните 

продукти, повлияни от търговски фрикции. Ако всъщност следваме теории-

те за сравнителните предимства и жизнения цикъл на продукта и Китай из-

нася „трудоемки“ продукти за САЩ, а САЩ изнася високотехнологични 

продукти за Китай, то търговският баланс между двете страни като цяло ще 

се изравни. Тъй като САЩ налага вносни ограничения на Китай в сектора на 

високотехнологичните стоки, където всъщност има сравнително предимст-

во, този тип стоки не могат да изиграят своята балансираща роля и това до-

пълнително води до нарастване на дефицита. С промяната на индустриална-

та структура в Китай и износните ограничения в САЩ този търговски дис-

баланс се превръща в дългосрочен феномен, водещ до търговски фрикции 

между двете страни, и е най-важната причина за сегашния търговски сблъ-

сък между най-големите икономики в света. 

Всичко започва от един „незначителен“ дебат – Китай страна с пазарна 

икономика ли е, или не? И въпреки че Китай е страна членка на СТО от 2001 

г. насам, САЩ отказват да признаят Китай за държава с пазарна икономика. 

Една от причините за това може да е и фактът, че срещу страни с пазарна 

икономика не могат да се налагат търговски санкции съгласно правилника 

на СТО (Долгов, Савинов 2018). Непризнаването на една страна за пазарна 

икономика позволява на нейните партньори при нужда да налагат много 

високи ограничителни мита, които обезсмислят износа на обмитените стоки.  
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Последват различни обвинения от страна на САЩ към Китай – първо 

за несъгласувана девалвация на китайската валута, с цел да се стимулира 

износът, а след това и за субсидиране на износителите на стопанска продук-

ция. Въпреки че това не е първият път, в който КНР е обвинена в това и ад-

министрацията на президента Обама приема мерки в отговор на практиката 

на субсидиране, за президента Тръмп тези мерки не са достатъчни. 

Тук трябва да се отбележи, че САЩ целенасочено заобикалят същест-

вуващите инструменти за разрешаване на международни спорове, в лицето 

на СТО и неговия орган за разрешаване на спорове, като това се случва с три 

прецизно таргетирани политически решения, които засягат най-слабите мес-

та в структурата на Световната организация. 

Първо, САЩ налагат нови тарифи, които те заявяват, че не подлежат на 

международен контрол и разглеждане, върху внос на стомана и алуминий на 

стойност $50 млрд. Формално, САЩ оправдава новите мита, като се позовава 

на условията за национална безопасност на СТО. Американските власти твър-

дят, че това условие няма нужда от обяснение и не може да се поставя под въп-

рос или да се прави бенчмаркинг спрямо лесно проверими икономически дока-

зателства, за разлика от причини за налагане на ограничения като анти-

дъмпингови мерки. Този отказ от външни проверки може да доведе и до копи-

ране на това поведение от други държави и това да започне една протекционис-

тична „спирала“, в която страните игнорират най-базовите правила, лимитира-

щи тарифите, а това би довело до провал на системата. 

Второ, САЩ налагат тарифи срещу друга страна членка на СТО, без 

да се премине през формалния процес за разрешаване на спорове. Митата на 

стойност $250 млрд. върху стоки, внос от Китай, идват, след като е извър-

шено само вътрешно разследване. Съгласно правилата на СТО страната 

трябва първо да спечели диспут, в който се отправя искане да се промени 

политиката на страна партньор. САЩ биха могли да наложат мита едва след 

като Китай откаже да направи изискваните промени и даже тогава би тряб-

вало да се съобразят с лимитите, наложени от СТО. 

Трето, САЩ са инициирали процедура, която може да постави край на 

системата на СТО за разрешаване на спорове. В момента странитe имат пра-

во да обжалват предварително решение пред апелативния орган на органи-
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зацията. САЩ обаче отказват да разрешат назначаването на нови членове на 

апелативния орган, когато изтичат мандатите на старите. Ако това продъл-

жава да е така, към декември 2019 г. апелативният орган няма да има доста-

тъчно членове, за да може да взема решения по тези обжалвания. Но ако не 

могат да бъдат вземани решения, защитаващата се страна би могла да пусне 

иск, да направи случая неразрешим  и да елиминира възможността на СТО 

да позволи налагането на ответни мита срещу страни, които не се съгласяват 

с решенията на организацията. 

За „последната капка“ и налагането на мита от страна на САЩ обаче 

служи друга причина – според отчет на американската комисия по интелек-

туална собственост „ежегодно китайски компании незаконно използват ин-

телектуална собственост на американски компании на обща стойност над 

$200 млрд.“ (IP Commission Report 2013). Това води до налагане на първите 

търговски ограничения от страна на САЩ под формата на мито върху стоки 

на стойност $50 млрд. САЩ и Китай започват да си „разменят“ увеличаване 

на митническите бариери, като към декември 2018 г. САЩ са наложили ми-

та на китайски стоки на стойност над $250 млрд., а Китай – на американски 

стоки на стойност $110 млрд. И тези ограничения няма да са последните – и 

двете страни отправят заплахи за нови тарифи, които допълнително да ус-

ложнят отношенията между САЩ и Китай. От американска страна се об-

съждат допълнителни мита на стойност $267 млрд., което би означавало, че 

всички стоки, изнесени от Китай, ще са обект на митнически ограничения. 

Китай от своя страна заплашва да отговори на наложените ограничения с 

мита върху всички търговски стоки, както и други начини да отговори на 

американския натиск. Въпреки надвисналите нови ограничения, двете стра-

ни все още искат да намерят решение на проблемите, които довеждат до 

този търговски сблъсък и от 1 декември 2018 г. насам между тях се водят 

активни преговори за постигане на компромис. 
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Фиг. 4. Наложени мита върху вноса на Китай и САЩ 

Източник: US Census Bureau 2019. 

 

Оттогава в отношенията между двете страни се редуват периоди на 

търговски преговори и ескалация на ограниченията. До началото на септем-

ври 2019 г. се наблюдават увеличения на митата и въвеждане на нови мита и 

от двете страни. На 30 май 2019 г. САЩ увеличава митата на $200 млрд. 

китайски стоки от 10% на 25%, след неуспеха да се стигне до сделка на еди-

найсетия кръг от преговори на високо равнище. Китайската страна отговаря 

като увеличава митата на $60 млрд. американски стоки на 1 юни. На 2 юни 

китайската страна публикува доклад, озаглавен „Позицията на Китай относ-

но китайско-американските икономически и търговски консултации“ 

(China’s Position on the China-US Economic and Trade Consultations). В него 

китайската страна осъжда едностранните и протекционистични мерки, кри-

тикувайки американското поведение по време на двустранните преговори, и 

отразява китайската позиция и желанието за достигане на решение на проб-

лемите между двете държави.  

В края на юни се достига до „помирение“ и страните се съгласяват да 

подновят преговорите. Също така се споменава и за облекчаване на забрана-

та за търговия с китайския телекомуникационен гигант Huawei и през юли 

американските фирми доставчици получават възможност да кандидатстват 

за лиценз за търговия с китайската компания.  
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Следващият етап от преговорите се провежда в края на месец юли 

2019 г. – 30 и 31, и приключва, без да се постигне договореност. Правят се 

обещания за закупуване на селскостопански стоки от страна на Китай, а 

САЩ да намали санкциите върху Huawei. Още на следващия ден обаче – 

01.08.2019 г., президентът на САЩ обявява въвеждането на допълнителни 

10% мита върху $300 млрд. китайски стоки на 01.09.2019 г. Налагането на 

тези мита би означавало, че почти всички стоки, внасяни от Китай в САЩ, 

ще бъдат обект на мито.  

Следва, както е характерно за отношенията на двете държави, откакто 

е започнал търговският сблъсък, период на обвинения, в който САЩ обви-

няват Китай във валутна манипулация. Китайските фирми от своя страна 

обявяват, че спират да закупуват стопанска продукция от американски про-

изводители. Седмица по-късно, САЩ обявяват, че част от продуктите, обя-

вени в списъка за новите мита за 01.09.2019 г., ще бъдат обмитени на по-

късна дата – 15.12.2019 г. Освен това някои продукти са премахнати от спи-

съка със стоки, за които ще трябва да се плаща мито, като основните причи-

ни са здравословни, безопасност или национална сигурност според Търговс-

кото представителство на САЩ (USTR).  

Следва нова криза в отношенията между двете страни – на 23.08. Китай 

обявява нови ограничения в размер на $75 млрд. 5 и 10% мита ще бъдат на-

ложени върху 5078 стоки, разпределени в два листа – един за 01.09. 2019 г.  и 

един за 15.12.2019 г. По-късно същия ден също така е решено да бъдат възоб-

новени митническите ограничения върху американските автомобили и авто-

мобилни части от 15.12.2019 г., тъй като този сектор е освободен от митни-

ческите ограничения от 01.01.2019 г. Първата група от американски продукти, 

върху които ще бъдат наложени мита, са организирани в четири групи: 

•  в група 1 влизат 270 стопански продукта, а размерът на митото ще е 

10%; 

•  в група 2 влизат 646 стопански продукта и някои индустриални про-

дукти, също обект на 10% мито; 

•  в група 3 влизат  64 стопански продукта, като митото ще бъде 5%; 

•  в група 4 влизат 737 стопански продукта, руди, химикали и някои 

индустриални продукти, като митото върху тях ще бъде 5%. 
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Новите китайски тарифи в размер на $75 млрд. са в отговор на новите 

мита, обявени от страна на САЩ на 13.08. Американският президент реаги-

ра на новообявените мита с коментар в Туитър, че на американските компа-

нии им е наредено да търсят алтернатива на Китай. Следва нов коментар, че 

САЩ ще увеличат митата върху $300 млрд. китайски стоки, които ще бъдат 

обмитени на 01.09.2019 г., а за останалите вносни стоки от Китай на стой-

ност $250 млрд. митата ще бъдат увеличени от 25% на 30% от 01.10.2019 г.  

Както може да се види от развитието на конфликта, достигане до мир-

но разрешение на проблема в близко бъдеще е трудно да се предвиди. Сблъ-

съкът се развива на цикли от двустранно желание да се постигне компромис 

по-бързо и изостряне на отношенията, в които голяма част от постигнатия 

прогрес от „мирните“ преговори се губи. Не може да се прогнозира до кога 

ще продължава тази цикличност, но тя е крайно неизгодна и за двете страни, 

особено за САЩ, където политическите среди са в сериозно напрежение, 

имайки предвид непредсказуемостта на президента Тръмп и факта, че голя-

ма част от политическата общност вече говори за негативните последствия 

от наложените китайски ограничения. 

 

Глава трета 

Ефекти от търговския сблъсък между САЩ и Китай 

 

3.1. Ефекти от митата върху икономиките на САЩ и Китай 

Ефектите от наложените мита и за двете страни ще имат дългосрочен 

характер, ако този конфликт не бъде разрешен в близко бъдеще. В по-кратки 

срокове пазарите реагират веднага след налагането на първите мита от стра-

на на САЩ – в периода между тяхното обявяване и датата, в която те влизат 

в сила, се наблюдава засилен внос на продукти, които ще бъдат обмитени. 

Наблюдава се ръст от 10% през периода април – юни 2018 г. в сравнение с 

предходната година. Веднага след влизане в сила на митническите ограни-

чения обаче търговията с тези стоки рязко спада (табл. 1). 
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Таблица 1 

Ефект на митата върху търговията между САЩ и Китай 

 
Дата на обявя-

ване 

Дата на 
влизане в 
сила 

Промяна в 
търговията 

след обявяване 
на митата (%) 

Промяна в 
търговията след 
влизане в сила на 

митата (%) 

Стомана и 
алуминий 

11.01.2018 г. 23.03.2018 г. +21 % -53% 

$34 млрд. 03.04.2018 г. 06.07.2018 г. +10 % -21% 

$16 млрд. 03.04.2018 г. 23.08.2018 г. +8 % N/A 

$200 млрд. 18.06.2018 г. 24.09.2018 г. +7 % N/A 

Източник: Seabury Global Ocean Trade Database 2018. 

 

Единият от основните ефекти от търговския сблъсък между двете 

страни е да увеличи драстично американските приходи от мита – те се удво-

яват. Това обаче не подобрява условията за търговия в САЩ, промените са 

незначителни – +0,06%, в сравнение с оптималната тарифна ставка. Амери-

канският износ към останалия свят намалява с 6% поради санкциите и нама-

лялата конкурентоспособност, а цените на вносните междинни продукти се 

увеличават, което води до по-високи производствени цени. Американските 

фермери са сериозно засегнати от китайските санкции  (приходите им нама-

ляват с 4,48%) и вече се усещат ефектите на ограниченията и върху работ-

ническата класа. Известни ползи от създалата се ситуация успяват да извле-

кат притежателите на капитал поради намалялата конкуренция на американ-

ския пазар (възвръщаемостта на капитала се е увеличила с 0.07%). Като цяло 

се очаква американският БВП да се свие с $64 млрд. (-0,28%). 

Китайският износ намалява с 3,09%, което означава, че Китай успява 

да компенсира загубата на достъп до американския пазар чрез пренасочване 

на износа, въпреки че това води до по-ниски производствени цени. Китайс-

ките условия за търговия намаляват като резултат от това с 0,75%. Очаква се 

китайският БВП да намалее с около $92 млрд. (-0,39%). Сблъсъкът между 

двете страни ще доведе до сериозни последствия в някои двустранни взаи-

моотношения и определени сектори в Китай, САЩ и Европа. Китайският 

износ към САЩ намалява с рекордни 34,9%, но Китай пренасочва своя из-
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нос към Канада (+8,8%) и Мексико (+8,0%) и до по-малка степен към Евро-

па – +2,9%, към Германия и Франция. В случая с американските износители 

се отбелязва -29,4% спад на износа към Китай, но не се наблюдава прена-

сочване на стоките към други пазари. Американските износители губят па-

зарни позиции по целия свят поради по-ниската конкурентоспособност. 

Става въпрос за загуби от например 2,6% в Корея и Япония и 4% в Германия 

и Франция. Износът на електроника от Китай също понася много сериозен 

удар – наблюдава се спад с 46,1%, като тези загуби не се компенсират по 

никакъв начин – китайските производители губят позиции навсякъде по 

света в този сектор в резултат на хаоса в глобалните вериги на стойността. 

Загубите варират  от -2,2% на бразилския пазар, 2,9% в Канада и Япония до   

-3,1% в Германия и Франция. Тази ситуация е в контраст със сектора на ма-

шинното производство, където спадът на износа към САЩ (-46,8%) е ком-

пенсирана от увеличаване на износа в други страни с 4 до 5%, както и 8% 

увеличение на износа към Канада и Мексико. Същото може да се каже и за 

химическия сектор – въпреки че спадът в износа е сравнително по-малък –   

-28,3%. Американският автомобилен сектор е един от силно засегнатите от 

наложените ограничения  – износът намалява с 28,6%. Не се наблюдава пре-

насочване на износа на тези продукти към други държави. Производителите 

на територията на САЩ се сблъскват с увеличение на производствените 

разходи и загуби на пазарни позиции навсякъде по света, като износът към 

Германия спада с 10,9%. В американския сектор по производство на машини 

китайските ограничения водят до 38,4% спад в износа. В автомобилната 

индустрия загубите на пазарни позиции не позволяват на американските 

износители да компенсират загубите в други страни. Същото се наблюдава и 

в износа на цветни метали, като там ефектът е още по-силен – наблюдава се 

спад на износа на този тип метали към Китай със 71,1%. 

Ефектите от митата си проличават и върху обема на морските превози. 

Още през юли 2018 г. се наблюдава сериозен спад в превозите, изразен в 

TEU – например в сравнение с юли 2017 г. са превозени 60% по-малко елек-

трически трансформатори. Очаква се при задържане на митническите огра-

ничения да се забави икономическият растеж на Китай като цяло. Според 

DHL Global Trade Barometer (2019) и двете страни са забавили своето тър-
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говско развитие след въвеждането на търговските ограничения – за САЩ от 

67 пункта през март 2018 г. до 55 пункта през март 2019 г., а за Китай съот-

ветно – от 61 до 56 пункта.  

 
Фиг. 5. Търговско представяне на САЩ и Китай за периода март 2018 г. – 

март 2019 г. според индекса на DHL Global Trade Barometer 

Източник: DHL Global Trade Barometer 2019. 

 

Ескалацията на сблъсъка между САЩ и Китай и заплахите за допъл-

нителни ограничения оказват сериозно влияние на оценката на световния 

икономически растеж в средносрочен план. Като резултат от възникналия 

конфликт оценката за световния растеж за 2019 г., правена от Международ-

ния валутен фонд (МВФ) и ADB, е понижена (IMF 2018; ADB 2018). Освен 

това данните за третата четвърт на 2018 г. вече показват признаци на заба-

вяне на износа и продажбите в Китай. Опасността от допълнително разраст-

ване на конфликта също така кара инвеститорите да забавят решенията си за 

инвестиции до изясняване на ситуацията, ускорява налагането на ограниче-

ния за ПЧИ във високотехнологичния сектор от страна както на Китай, така 

и на САЩ (Hanemann 2018) и вече има оплаквания от страна на глобалните 

ТНК, че този търговски конфликт създава сериозни проблеми за бизнеса им 

(Reuters 2018). 
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3.2. Ефекти от търговския конфликт 

върху световните производствени вериги 

Сблъсъкът между САЩ и Китай е притеснителен и поради друга причина 

– там се намират два от трите основни центъра на световните производствени 

вериги (фиг. 6), с много близки връзки в ключови сектори, като електроника и 

високотехнологично оборудване (Abiad et al. 2018). Сблъсъкът между двете 

страни може да доведе до сериозни проблеми за бизнеса като цяло. 

 

Фиг. 6. Световни вериги на производство 

Източник: Abiad et al.2018. 
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В съвременната световна икономика, където производствените проце-

си са силно сегментирани и веригата на добавената стойност разпространена 

из целия свят, важен е въпросът за трансакционните разходи (Желев 2018), 

както и издигането на бариери пред връзките във веригите. С налагането на 

тарифи на внесената продукция, както и данъка върху добавената стойност 

през етапите на производство за внесените стоки, търговският сблъсък не 

води до проблеми само в страната, срещу която са наложени ограничения, 

но и за тази, която ги въвежда. Това е последствие от комплексна верижна 

реакция, резултат от проявата на протекционизъм в търговските условия 

спрямо крайните продукти вместо междинните продукти. 

На фигура 7 можем да видим ефектите върху двустранните търговски 

потоци на САЩ с техните големи търговски партньори, като се разгранича-

ват крайните и междинните продукти. Направеният от Белора и Фонтане 

(Bellora, Fontagne 2019) анализ взима предвид БВП, спестяванията, текущата 

сметка и енергийната ефективност и създава проекция на резултатите към 

2030 г. Резултатът е  огромен спад на американския внос на продукти, части 

и компоненти от Китай (около 43%). Наблюдава се приблизително същият 

по стойност спад във вноса на крайни продукти, който обаче представлява 

само 28% от американския внос на китайски продукти. Разликата между 

двете стойности отразява опита на САЩ да внесат смут в глобалните вериги 

на стойност и производство и същевременно да ограничат ефектите на тър-

говския сблъсък върху американските потребители. Спадът на вноса на аме-

рикански продукти в Китай е по-малък, но отново по-голямата част е в сфе-

рата на междинните продукти – спадът там е 31%, а при крайните продукти 

е 24%. Наблюдава се диверсификация във вноса  на крайни продукти в полза 

на Мексико, ЕС, Канада и Латинска Америка. Не може да се каже същото за 

междинните продукти обаче и причината за това е, че е много трудно да се 

реорганизират веригите на производство и добавена стойност. Втората част 

от този пъзел е как цените на производителите реагират на повишените цени 

на междинната продукция, спада в търсенето на продукцията заради ответ-

ните ограничения и по-ниската конкурентоспособност на американския па-

зар заради наложените гранични мерки. Ефектите са показани на секторно 

ниво в дясната част на таблица 2. Селскостопанските продукти понасят се-
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риозен удар от наложените санкции, тъй като губят достъп до пазари поради 

по-високите производствени разходи. Спадът в цени на производителите 

достига -2,9% за маслодайни семена, сектор таргетиран от китайските от-

ветни ограничения. За другите сектори общият ефект от тези фактори е на-

растване на цените на производителите – при електрониката и при алуминия 

с около 1%, 0,9% стоманата, 0,5% в химическия сектор. Този ефект се пре-

нася и в свързаните индустрии – в машинопроизводството се отчита ръст от 

0,8%, в автомобилната индустрия и производството на метали също 0,8%, а 

в останалите свързани производства с 0,4%. 

 

Фиг. 7. Ефекти върху търговските потоци с междинни 

и крайни продукти от конфликта между САЩ и Китай към 2030 г. 

Източник: Shooting oneself in the foot? Trade war and global value chains, 2019. 

 

В лявата страна на таблицата наблюдаваме същия ефект за Китай – 

цените на производителите се увеличават в секторите, които имат ползва от 
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китайски ограничения (маслени семена – +1,1%, влакнодайни култури –

+0,4%). В други сектори китайските производители са принудени да нама-

лят цените си (в производството на машини с 0,8%, химическата индустрия 

с 0,8%, производство на електроника 0,5%). Това със сигурност допринася 

за по-лошите условия за търговия за Китай.  

Последното доказателство са резултатите от тези промени, изразени в 

добавена стойност (в постоянни цени). Агрегатният негативен ефект върху 

американския БВП (оттам и агрегатната добавена стойност) е резултат от 

различните ефекти от търговския сблъсък на секторно ниво. Секторите 

„ударени“ от конфликта с Китай понасят загуби, както може да се очаква. 

Наблюдава се 10,5% спад в добавената стойност в сектора на производство 

на маслодайни семена и 7,1% спад при влакнодайните култури. От друга 

страна, при желязото и стоманата, защитени от статия 232, добавената стой-

ност нараства с 10,7%. Секторът на електрониката също отбелязва 7,3% ръст 

на добавената стойност. За секторите, свързани с производството на машини 

и металургия, ръстът е по-скромен (+1,7% и 1,8% съответно). Имайки пред-

вид, че тези сектори са с по-нисък експорт от преди, можем да кажем, че 

националният пазар е достатъчно добре защитен да прехвърли увеличилите 

се разходи, а оттам и цени върху крайния потребител. При автомобилопро-

изводството се наблюдават по-сериозни проблеми поради комбинацията от 

по-високите цени на стоманата и алуминия, по-високите цени на компонен-

тите, внесени от Китай и китайските ограничения върху крайните продукти.  

В Китай секторът на електрониката е най-засегнат от гледна точка на 

добавената стойност – тя намалява с 9,3%. Машинната индустрия и мета-

лургията са по-слабо засегнати – спадът е съответно с 1,3% и 1%. Секторите, 

които имат полза от ответните ограничения от страна на Китай, се „радват“ 

на ръст на добавената стойност – при маслодайните семена с 9,1%, а при 

влакнодайните култури – със 7,6%. Тези резултати са обобщени на фигура 8, 

където са показани промените в добавената стойност на различните сектори 

в двете страни. Горният десен квадрант показва сектори, печеливши и в две-

те държави и съответно не е изненадващо, че той остава празен – търговски-

ят сблъсък не създава допълнителни ползи и за двете страни на конфликта. 
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Таблица 2 

Промени в цените на продукцията и добавената стойност, 

по сектори, от началото на 2018 г. до март 2019 г. 

 
Източник: Bellora, Fontagne 2019. 

 

Долният десен квадрант показва индустриите, печелещи в САЩ за 

сметка на конкурентите си в Китай. Както можем да видим, по-голямата 

част от тях са в сектора на електрониката, където Китай отбелязва рекорден 

спад на добавената стойност с 9%, докато в САЩ се наблюдава увеличение 

със 7%. В доларов еквивалент, в дългосрочна перспектива се очаква спад на 

добавената стойност в този сектор от страна на Китай с $40 млрд., докато 

САЩ отбелязва ръст с „едва“ $4,2 млрд. Това означава огромни загуби за 

тази индустрия като цяло. В сектора на желязото и стоманата САЩ отново 

отбелязва значителен ръст – почти 11% от добавената стойност или $8,5 
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млрд. В същото време обаче ефектите за Китай са пренебрежими – още пре-

ди възникването на конфликта този сектор на китайската икономика е със 

силно ограничен достъп до американските пазари заради антидъмпингови 

мерки и новите ограничения нямат сериозен ефект. При машинопроизводст-

вото и продуктите от метал се наблюдава скромни печалби за САЩ и ниски 

загуби за Китай. 

В квадранта, в който и двете страни отбелязват загуби, е само храни-

телно-вкусовата промишленост, като там промените са много малки. Секто-

рът, в който САЩ губи, а Китай печели, е доста „населен“. Първо, сериозни 

загуби понася американската индустрия по производство на маслодайни 

семена – добавената стойност спада с 10,5% (около $6,5 млрд.), което приб-

лизително се изравнява с предимствата, получени в сектора за добив на же-

лязо и стомана. Американските производители на влакнодайни култури, 

други земеделски култури, зърнени храни, плодове и зеленчуци също стра-

дат от китайските ограничения. От индустриалните сектори загуби понася 

химическият сектор – спадът е 1,9% в добавена стойност, което е повече от 

$10 млрд., имайки предвид размерите на тази индустрия. Същото може да се 

каже и за автомобилната индустрия – загубите са 2.5% или $8,2 млрд. в до-

бавена стойност. Този сектор също така страда и от понижена конкурентос-

пособност заради по-високите цени на стоманата и алуминия, както и ки-

тайските автомобилни части.  

Направената проекция ни дава идея как би продължило икономичес-

кото развитие на двете страни, ако не се постигне компромис между тях. 

Конфликтът обаче има и други последствия, които пряко ще повлияят и на 

веригите на доставки. Много чуждестранни фирми, още преди началото на 

конфликта, планират постепенно да изместят своите производствени линии 

извън Китай, най-вече поради покачващите се заплати в страната, в посока 

други азиатски държави. 
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Фиг. 8. Ефекти върху търговските потоци между Китай и САЩ 

от търговския конфликт към 2030 г. (в %) 

Източник: Bellora, Fontagne 2019. 

 

След разгарянето на конфликта със САЩ обаче някои корпорации, 
включително и американски, като например Apple, производителят на играч-
ки Hasbro, Nintendo и Samsung, поставят търсенето на алтернативи на китайс-
кото производство на преден план. Това не само ще повлияе на производство-
то в страната, но и предвещава ръст в безработицата, а в по-дълъг период ще 
намали възможностите на Китай да извлича полза от спиловър ефектите.  

Този процес обаче отнема много време и средства. В същото време 
ТНК са много зависими от междинните стоки и продукти, които идват от 
чужбина, а това ги прави и по-уязвими на ценови шокове, породени от про-
текционистични търговски мерки, каквито са и митата. В момента около 
50% от общия американски внос и износ се състои от междинни продукти; 
тази цифра е дори по-голяма за Китай, където 70% от общия внос и 62% от 
общия износ са междинни продукти. Това дава ясна представа за важността 
на международните вериги на доставки и производство, когато се анализи-
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рат ефектите от конфликта между САЩ и Китай. По-високите импортни 
мита имат пряк и непряк негативен ефект върху компаниите в страните, ко-
ито са наложили митата. Някои проучвания показват, че американските пот-
ребители реално носят тежестта на наложените през 2018 г. ограничения и 
че американските мита вече са довели до промени в мрежите на доставки на 
фирмите (Amiti, Redding, Weinstein 2019). Връзките между сегментите на 
глобалните вериги на добавена стойност  са толкова сложни, че всяка стра-
нична намеса в работата води до ескалиращи ефекти в засегнатите икономи-
ки и индустрии. Според Фром и Гунела (Frohm, Gunella 2017) 1% промяна в 
икономическата активност на глобалната верига на една индустрия води до 
промяна от 0,3% в целия сектор.  

Като цяло фирмите се сблъскват с по-високи разходи за определени ре-

сурси и това ги кара да търсят алтернативни доставчици, които не са обект на 

мита. Такава промяна във веригата обаче не става веднага и води до високи 

трансакционни разходи, тъй като новите доставчици обикновено не отговарят 

на някои определени изисквания и отнема време да усвоят ноу-хау, характе-

рен за веригата. Освен това трябва да се отбележи, че интеграцията във гло-

балните вериги на добавена стойност се увеличава драстично през последните 

години. Нивото на диференциация в глобалните вериги също се увеличава, 

както можем да видим от нарастващата търговия с добавящи стойност компо-

ненти вътре във веригата в сравнение с общата търговия (Blachard 2019). По 

отношение на ефектите на търговските конфликти върху веригите за доставки 

можем да разграничим директни и индиректни последици за участващите 

държави, както и за трети страни, които не са пряко замесени в конфликта.  

Местните фирми са първите, които се сблъскват с директните ефекти – 

цените на вносните компоненти, нужни за тяхното производство, се повиша-

ват. Например производителят на коли Тесла обявява, че за последната чет-

върт на 2018 г. разходите на компанията са се повишили с $50 млн. заради 

китайските ограничения. По-високите цени на междинните продукти означа-

ва, че фирмите, повлияни от тях, или ще станат по-слабо конкурентоспособ-

ни, или ще поемат увеличилите се разходи, което съответно ще намали при-

ходите им. Друг пример за последствията от конфликта е случващото се с 

китайския телекомуникационен гигант Huawei. През май САЩ поставя ком-

панията в черния си списък, като забранява търговията с нея. Това означава, 
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че американски доставчици (като например Xilinx, Broadcom и Google) не 

могат да продават компоненти на Huawei. Въпреки че забраната за търговия 

ще повлияе негативно най-вече на китайската компания, нейните доставчици 

по веригата, особено от американска страна, също ще пострадат.  

Китай, както се оказва, има известно влияние върху САЩ в сферата на 

високите технологии. Основна причина за това са редки метали. Те се из-

ползват в много от високотехнологичните производства, като например в 

мобилните телефони, лазери и защитни материали. В периода между 2014 г. 

и 2017 г. Китай е осигурил над 80% от нужните материали от този тип за 

американското производство. И въпреки че някои учени очакват китайската 

доминация в този сектор да спадне в по-дълъг период (Habib et al. 2016), в 

по-кратки срокове американската високотехнологична индустрия остава 

силно зависима от китайските редки метали. В същото време трябва да се 

отбележи, че САЩ вече търсят решение на този проблем, като целят да уве-

личат собствения си добив на тези ресурси.  

Индиректните последици са свързани с местните производители и пот-

ребители, които се сблъскват с по-високи разходи или цени, защото внесените 

стоки за били обект на тарифни ограничения. В този случай, ако една амери-

канска компания е изнесла част от производството си, например процесите по 

сглобяване, в Китай и след това реимпортира стоките в САЩ за довършител-

на работа или директна продажба, то тя ще бъде принудена да се сблъска с 

повишените мита на два пъти. Индиректният ефект върху китайските фирми 

ще бъде значително по-малък, поради простата причина, че американските 

компании използват Китай като производствен център, докато обратното не е 

в сила. Колкото повече една корпорация е повлияна от непреките ефекти на 

по-високите мита, толкова по-вероятно е тя да потърси начин да изнесе  свое-

то производство от Китай и да търси алтернативни локации (Hayat 2019). 

Интересен въпрос представлява това кои продуктови групи от амери-

канската и китайската икономика са най-податливи на ефектите от двуст-

ранните търговски ограничения и техните ефекти върху веригите на достав-

ка. Трябва да се отбележи, че за момента не всички  от тези стокови групи са 

таргетирани с по-високи мита. По-долу ще бъде направен анализ на уязви-

мите сектори в двете икономики.  
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Ще разгледаме две зависимости, които да определят до каква степен ве-

ригите на стойността на американските индустрии са предразположени към 

негативни ефекти вследствие на търговските бариери, наложени на Китай. 

Първо пресмятаме дела на китайските междинни продукти в производството 

в американските индустрии – това е директният ефект, представен на ордина-

тата на фигура 9. След това оценяваме какъв дял от американската добавена 

стойност e обвързана с общия китайски износ към САЩ – това е индиректни-

ят ефект, отразен на абсцисата на фигура 9. Размерът на кръговете на графи-

ката представят относителната важност за икономиката. Колкото по-

отдалечена е една индустрия от началната точка, толкова по-зависима е тази 

американска индустрия от китайските междинни стоки и съответно ще бъде 

по-чувствителна на промените в цените, последици от въведените мита. 

 

Фиг. 9. Зависимост на американските индустрии 

от китайските междинни продукти 

Източник: Hayat 2019. 

Фигура 9 показва, че компютри и електроника, електронно оборудва-

не, текстил и обувки са най-чувствителните американски сектори. В тези 

сектори има най-голяма вероятност да се наблюдава ръст в цените поради 

по-скъпите междинни продукти. В категорията на компютрите и електрон-

ните продукти тази зависимост се дължи на доставката от страна на Китай 
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на редки метали, изключително важни за тези сектори. Същите два сектора 

са обект и на индиректните ефекти от по-високите мита – около 7,5% про-

цента от китайския износ се състои от добавящи стойност междинни стоки, 

свързани с тези производства. Причината за това е, че много от американс-

ките производители използват Китай като „база“ за сглобяване на лаптопи, 

мобилни телефони и пр. 

За да определим влиянието на митата върху китайските индустрии, ще 

използваме същите две зависимости, както и при САЩ. Най-силно „постра-

дали“ са индустриите, свързани с производство на продукти от дърво и корк. 

Това се дължи на факта, че 7% от китайската продукция в тези сектори зави-

си от американски междинни продукти и 1,5% от американския износ в тази 

категория представлява добавена стойност за тези сектори. Тези резултати 

се потвърждават и от наблюденията на Bloomberg, че се увеличава интере-

сът на мебелната индустрия, оперираща в Китай към преместване на произ-

водствените линии във Виетнам.  

 
Фиг. 10. Зависимост на китайските индустрии 

от американските междинни продукти 

Източник: Hayat 2019. 

Други индустрии, които показват известна чувствителност, са тези на 

транспортното оборудване и производството на хартия и продукти за печа-
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тане. Те са сравнително по-малко зависими от американските междинни 

продукти, но има сравнително голям дял китайска добавена стойност в аме-

риканските стоки, свързани с тези сектори и изнасяни за Китай. Известна 

проява на чувствителност се наблюдава и в стопанския сектор, свързана с 

вноса на американска соя за китайското производство на свинско месо. Пос-

ледната индустрия, която си струва да се отбележи, е тази на компютрите и 

електронни продукти. Тук трябва да споменем Huawei, тъй като компанията 

пряко зависи от американски операционни системи и интегрални схеми. 

Въпреки че зависимостта в тази категория не е голяма, съотнесено с цялото 

производство (1,8%), американските междинни продукти са жизнено важни 

за китайското високотехнологично производство. И въпреки че Китай се 

стреми да намали зависимостта си от вносни компоненти и да стане самос-

тоятелна в този сектор, китайското производство на чипове все още е с го-

дини зад лидерите в бранша.  

Резултатите от фигури 9 и 10 показват, че американското производст-

во е по-чувствително към негативни промени във веригата САЩ – Китай. 

Американските компании са много по-зависими от китайските междинни 

продукти, отколкото техните китайски колеги. Американските компютърни 

и технологични индустрии биха имали сериозни проблеми да функционират 

нормално, ако не бяха китайските продукти и съответно те носят висока 

добавена стойност за тези сектори. Имайки това предвид, не е особено уди-

вително, че много американски компании говорят за евентуално премества-

не на производствените си линии извън Китай (Hayat 2019). 

Тук е моментът да отбележим обаче, че има качествена разлика в зави-

симостите във тази верига. Въпреки че американските компании са по-

зависими количествено от китайските продукти, високотехнологичния сек-

тор на КНР не би могъл да функционира без компонентите, внасяни от 

САЩ. Китай е много по-зависим от американските технологични познания, 

за да може да увеличи своята продуктивност.  

Един от секторите, който понася сериозен удар в търговското си раз-

витие, е този  на скъпоструващи капиталови активи и машини в Китай (табл. 

3). Голяма част от тази продукция се изнася за САЩ, а и се оказва и сред 

засегнатите от митата сектори. Така позициите му в търговската номенкла-
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тура на КНР рязко спадат от 97 пункта през март 2018 г. до едва 28 пункта 

през март 2019 г.  

Таблица 3 

Свиване на търговията с китайски машини и капиталови активи 

и първични суровини според индекса на DHL Global Trade Barometer 

  Януари 2018 г. Февруари 2018 г. Март 2018 г. 

Първични суровини 64 60 54 

Капиталови активи и 
машини 

95 97 97 

 Януари 2019 г. Февруари 2019 г. Март 2019 г. 

Първични суровини 48 46 36 

Капиталови активи и 
машини 

41 34 28 

Източник: DHL Global Trade Barometer 2019. 

 
Имайки предвид, че в момента се водят преговори между двете страни 

и не се знае кога ще се стигне до решение на този казус, вероятността да се 

задълбочат проблемите и в двете икономики, свързани с търговията помеж-

ду им, никак не е малка. И въпреки че за САЩ свиването на дефицита спря-

мо Китай може и да е нещо положително, цялостно забавяне на търговското 

им развитие е показателно за реалното състояние на нещата – поставените 

търговски ограничения забавят икономическия растеж и на двете страни, а 

оттам и на световната икономика. 

3.3. Ефекти от търговския конфликт 

върху инвестиционните потоци между САЩ и Китай 

Търговският конфликт между двете най-големи икономики в света има 

ефект не само върху производството и търговията със стоки. Ефектите се 

простират и върху инвестициите като се наблюдават сериозни изменения в 

сравнение с предишни години – двустранният поток от ПЧИ е спаднал с 

почти 60% през 2018 г. в сравнение с предходната 2017 г. и 70% в сравнение 

с рекордната за инвестициите 2016 г (Hanemann 2019) (фиг. 11). 
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По-голямата част от този спад се дължи на спирането на инвестицион-

ния поток от Китай към САЩ – над 80% спад, в сравнение с 2017 г. – стой-

ността на инвестициите през 2018 г. е едва $5 млрд., а през 2017 г. – $29 

млрд. Ако се вземат предвид и дезинвестциите от активи, нетната стойност 

на китайските ПЧИ в САЩ е -$8 млрд. При американските ПЧИ, от друга 

страна, се наблюдава сравнително малък спад – $13 млрд. през 2018 г. в 

сравнение с $14 млрд. през 2017 г. 

Изтеглянето на китайските инвеститори през 2018 г. значи също така и 

че балансът на ПЧИ между двете страни отново се измества в полза на аме-

риканските инвеститори. След като за кратко те са изместени от техните 

китайски „побратими“ през 2016 г. и 2017 г., американските фирми инвести-

рат повече в Китай, отколкото китайските фирми инвестират в САЩ. Обща-

та стойност на  американските ПЧИ в Китай все още надхвърля тази на ки-

тайските ПЧИ в САЩ над два пъти – $269 млрд. (фиг. 10) срещу $145 млрд. 

(в историческа стойност). Ако към това се вземат предвид и дезинвестиции-

те от активи и промените в стойностите на активите, то тази разлика би ста-

нала още по-голяма.  

 
Фиг. 11. Стойност на ПЧИ трансакциите между САЩ и Китай 

в $ млрд. (1990 – 2018 г.) 

Източник: Hanemann et al. 2019. 
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Рязката промяна в инвестициите може да се види и при двустранните 

инвестиционни потоци както директните, така и венчърните (фиг. 12). 

 

Фиг. 12. Двустранни директни и венчърни капиталови инвестиции 

между САЩ и Китай между 2010 г. и 2019 г., по полугодия, млрд. $ 

Източник: Hanemann et al. 2019. 

 

Намеси с цел регулиране и влошаващите се политически взаимоотно-

шения са основните причини за резкия спад в ПЧИ между двете страни. 

Контролът върху изходящите директни инвестиции от страна на Пе-

кин, а също така и мерките, взети срещу високорисковите частни инвестито-

ри, също играят роля в спада на китайските ПЧИ в САЩ. Целенасоченото 

намаляване на ликвидността в китайската финансова система също изиграва 

своята роля, като кара фирмите да „почистят“ балансите си, вместо да ин-

вестират в чужбина. 

Китайските инвеститори също така се сблъскват и с по-сериозни про-

верки от страна на Комитета за чуждестранни инвестиции на САЩ 

(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), както и неси-

гурност в бъдещето на политическите взаимоотношения между САЩ и Ки-

тай. Това довежда до изоставяне на много потенциални инвестиционни 
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сделки, най-вече поради неразрешени проблеми след проведени проверки от 

CFIUS. Приблизителната стойност на тези неосъществени сделки през 2018 

г. е $2.5 млрд.  

Нарастващите американски опасения относно изтичането на техноло-

гичен ноу-хау изиграва ролята си в спада на ПЧИ в Китай, особено в техно-

логичния сектор. И въпреки че има вероятност американските инвеститори 

да се възползват от разширяването на достъпа до китайските пазари, най-

вече в автомобилната индустрия и финансовите услуги, тези промени се 

случват прекалено късно, за да имат някакъв ефект през 2018 г. 

Китайските изходящи ПЧИ претърпяват драматичен спад в някои сек-

тори, като недвижимост и хотелиерство, които са вкарани в „черния списък“ 

от Пекин и в някои от тях дори се наблюдават негативни стойности, ако се 

вземат предвид дезинвестициите. В същото време, засилването на американ-

ската национална сигурност оказва влияние в други сектори като ИКТ и 

инфраструктура. По-слабо повлияният сектор на здравеопазването и био-

технологиите е и секторът с най-много китайски инвестиции в американска-

та икономика през 2018 г. 

Политическите прогнози остават несигурни и нови политики могат 

допълнително да свият инвестиционния апетит и от двете страни.  

Промени в китайските политики, включващи преработен закон за 

чуждестранните инвестиции и по-малък лист със сектори с ограничения за 

ПЧИ, ще имат позитивни ефекти за чуждестранните инвеститори, но тяхно-

то приемане изглежда несигурно и тези стъпки не представляват цялостно 

решение на инвестиционните проблеми и притесненията относно неспра-

ведливо отношение към чуждестранните инвеститори. Китай също така се 

сблъсква с макроикономически натиск, което означава, че има малка веро-

ятност Пекин да намали контрола върху капитала, излизащ от страната. Този 

контрол ще остане едно от най-големите препятствия за чуждестранните 

фирми и инвеститори.  

В САЩ стейкхолдърите все още очакват окончателното приемане на 

новите закони за контрол върху износа (ECRA) и за риска на чуждестранни-

те инвестиции (FIRRMA), които ще усилят контрола от страна на САЩ вър-

ху нововъзникващите технологии. Тези закони могат да окажат влияние 
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върху потоците на ПЧИ и венчърния капитал, като увеличения контрол вър-

ху износа и увеличеното внимание върху рисковете по веригите на доставки, 

най-вече за доставчиците по държавни поръчки, могат да се окажат сериозно 

препятствие за американските инвестиции в Китай. 

 

Фиг. 13. Стойност на американските ПЧИ в китайската икономика 

в $ млрд. (1990 – 2018 г.) 

Източник: Hanemann et al. 2019. 

 

Въпреки на пръв поглед малкия спад в инвестициите, в някои сектори 

на китайската икономика се наблюдава много сериозен спад в направените 

ПЧИ от страна на САЩ – например в енергийния сектор (фиг. 14). 

От друга страна, при китайските ПЧИ наблюдаваният спад е много го-

лям. Китайските инвестиции в САЩ започват своя ръст през 2010 г. – $5 

млрд. и достигат $14 млрд. през 2013 г. – когато китайската фирма Shuangui 

придобива американската Smithfield Foods. 
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Фиг. 14. Американски ПЧИ в китайския енергиен сектор 

в $ млрд. (1990 - 2018 г.) 

Източник: Hanemann et al. 2019. 

 

Китайските ПЧИ „скачат“ отново през 2016 г. до над $46 млрд. благо-

дарение на сделки за придобиване на стойност милиарди. Наблюдава се спад 

до $29 млрд. през 2017 г. През 2018 г. се наблюдава огромен спад в инвести-

циите от страна на Китай до най-ниското им ниво от 2011 г. насам (фиг. 15). 

 
Фиг. 15. Стойност на китайските ПЧИ в американската икономика 

в $ млрд. (1990 – 2018 г.) 

Източник: Hanemann et al. 2019. 
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Най-сериозният спад на китайски ПЧИ са в информационния сектор и 

сектора на финансовите и бизнес услуги (фиг. 16 и 17). През 2018 г. ИТ сек-

тора е сериозно засегнат от сблъсъците между Китай и САЩ. Най-голямото 

придобиване в сектора е на Beijing Kunlun, които закупуват останалите ак-

ции на приложението Grindr на стойност $152 млн. Този случай по-късно е 

разследван от CFIUS, като в крайна сметка американското правителство 

моли компанията да изтегли инвестираните средства.  

 
Фиг. 16. Стойност на китайските ПЧИ в американския сектор 

на финансови и бизнес услуги в $ млн. (1990 – 2018 г.) 

Източник: Hanemann et al. 2019. 

 

Проблемите продължават и през първата половина на 2019 г. – поли-

тическият риск продължава да се покачва, а това е огромен проблем за ин-

веститорите. И двете страни увеличават тарифите, особено след разпада на 

търговските преговори през май 2019 г. Това естествено води до повече 

проблеми и на инвестиционния фронт.  
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Фиг. 17. Стойност на китайските ПЧИ в американския ИКТ сектор 

в $ млн. (1990 – 2018 г.) 

Източник: Hanemann et al. 2019. 

 

Китайските инвестиции в САЩ остават „анемични“ като инвестиции-

те „на кафяво“ спират, а повишаващият се политически риск значително 

намалява интереса към инвестициите „на зелено“.   

През първите шест месеца на 2019 г. китайските фирми извършват 

трансакции под формата на ПЧИ на стойност $3,1 млрд., което е малко по-

високо от $2,6 млрд., направени през първата половина на 2018 г., но доста 

под стойностите от 2013 – 2015 г. Преките инвестиции от китайските ком-

пании падат от средните $20 млрд. през 2016 г. и първата половина на 2017 

г. до по-малко от средно $5 млрд. през последните две години (фиг. 18). 
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Фиг. 18. Китайски ПЧИ под формата на придобивания 

и инвестиции „на зелено“ в САЩ (млрд. $) 

Източник: Sidelined: US-China Investment in 1h 2019, 2019. 

 

Резкият спад в придобиванията е основната причина за понижилите се 

инвестиционни нива. Въпреки че по-подробните проверки от страна на Ко-

митета за чуждестранни инвестиции на САЩ играят известна роля, спадът в 

ПЧИ се дължи главно на китайската политика и състоянието на пазара там. 

Изходящата дейност по сливания и поглъщания  на китайските компании 

достига своя пик през 2016 г. и оттогава се наблюдава спад поради затегна-

тия административен контрол от страна на Пекин върху изходящите капита-

лови потоци, за да се справят с рискове във финансовата система и някои 

макроикономически притеснения.  Усилията да се „вкара в пътя“ високата 

задлъжнялост, забавящият се икономически растеж, както и повишаващият 

се геополитически риск допълнително затрудняват инвестициите в чужбина. 

Именно поради това напрежение, новообявените дейности по сливания и 

поглъщания от страна на китайски фирми отбелязват спад от $145 млрд. 

през първата половина на 2016 г. до едва $20 млрд. през първата половина 

на 2019 г., най-ниската стойност през последните шест години (фиг. 19).  
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Фиг. 19. Обявени изходящи трансакции по сливания 

и поглъщания от  китайски компании в световен мащаб 

за периода 2013 г. – 2019 г., по полугодия, млрд. $ 

Източник: Sidelined: US-China Investment in 1h 2019, 2019. 

 

В допълнение на намаляващите инвестиции по придобиване, ПЧИ „на 

зелено“ от китайски фирми също спадат значително през първата половина на 

2019 г. Търговският конфликт всъщност първоначално помага за инициализи-

рането на проекти на зелено в САЩ през втората половина на 2018 г., тъй като 

китайски фирми смятат, че производство на американска територия е едно от 

решенията за справяне с митата. С ескалацията на сблъсъка обаче някои от тези 

проекти са замразени и стойността на новообявените проекти през първото 

полугодие на 2019 г. е $340 млрд. Фирмите все още имат голям търговски ин-

терес за инвестиции на зелено, включително за наемане на американски квали-

фициран персонал и заобикаляне на митата, но като цяло ескалацията на тър-

говския конфликт и високия политически риск карат инвеститорите да замразят 

проектите си, докато ситуацията между двете страни се изясни.  

Сред цялостния спад на китайските ПЧИ в САЩ някои сектори успя-

ват да „задържат“ инвестиционния поток по-добре от други. Инвестициите в 
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някои сектори, които привличат най-много китайски средства по време на 

бума през 2016 – 2017 г., напълно спират – това са „Развлечения, медия и 

образование“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Транс-

порт и инфраструктура“. След временен спад през 2017 г. и 2018 г. се възс-

тановяват инвестициите в сектор „Потребителски стоки и услуги“ ($1,7 

млрд. през първата половина на 2019 г.). Това се дължи основно на придо-

биването от страна на Shandong Ruyi Group на бизнеса по производство на 

облекло на американската компания Invista. Инвестициите в автомобилната 

индустрия остават стабилни, дори отбелязват известен ръст през първото 

полугодие на 2019 г. – тяхната стойност е $800 млн., дължащи се на покуп-

ката на завода по производство на батерии на Nissan в щата Тенеси от стра-

на на Envision Energy. ПЧИ в сектор „Здраве и биотехнологии“ отбелязват 

известен спад за периода, но остават един от приоритетите за китайските 

инвеститори – общата стойност е $200 млн. Инвестициите в сектор „Недви-

жимост, хотелиерство и ресторантьорство“ спадат драстично от 2016 г. на-

сам, като през първото полугодие на 2019 г. можем да забележим известно 

възстановяване на интереса към него – китайските инвестиции там са около 

$300 млн.  

Друга важна промяна спрямо последната година е забавящото се тем-

по на дезинвестициите. През 2018 г. този процес довежда до изтегляне от 

страна на китайските инвеститори на повече от $13 млрд. Това се дължи 

основно на усилването на контрола върху изходящите средства в Китай, 

което принуждава някои големи компании да изтеглят средства от чужбина. 

През 2019 г. този процес значително се забавя, като през първото полугодие 

са отчетени дезинвестиции на стойност $2 млрд.  

Американските ПЧИ, за разлика от китайските, са значително по-

стабилни през последните години. За първото полугодие на 2019 г. те са $6,8 

млрд., което е малко по-високо от полугодишната средна от $6,7 млрд. за 

2017 г. и 2018 г. (фигура 20). Проектите на зелено продължават да са основ-

ния поток от инвестиции – те са 79% от всички ПЧИ или $5,4 млрд., основни 

поради многогодишни проекти или разширения, обявени през предишни 

години. От друга страна, се наблюдава сериозен спад на новообявените про-

екти на зелено през последното полугодие, което загатва слабост в традици-
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онните производствени индустрии и нежелание да се ангажират средства в 

мащабни проекти в текущата политическа реалност. Американските компа-

нии извършват сливания и поглъщания на стойност $1,4 млрд., които 

включват няколко големи сделки в секторите по недвижимост и информа-

ционни технологии. 

Американските ПЧИ са насочени в сектори, в които наскоро са взети 

мерки за либерализиране на пазара. Индустрията с най-висока концентрация 

на американски средства за първата половина на 2019 г. е автомобилната. 

Това се дължи най-вече на фабриката на Tesla в Шанхай, като по-голямата 

част от нейната конструкция и строеж е приключен през първото полугодие 

на 2019 г. Тя ще е също така и първата автомобилна фабрика без китайско 

участие на територията на страната.   

 
Фиг. 20. Американски ПЧИ под формата на придобивания 

и инвестиции „на зелено“ в Китай в $ млрд. 

Източник: Sidelined: US-China Investment in 1h 2019, 2019. 

 

Във финансовия сектор се наблюдава скромен ръст в инвестициите, но 

американските банки и инвестиционни фирми се подготвят за нови възмож-

ности, което дава основание да се очаква ръст в ПЧИ в този сектор в след-
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ващите две години. Пример за това са например плановете на американската 

Blackrock да придобие мажоритарен дял от Китайската международна капи-

талова корпорация (China International Capital Corporation (CICC). 

Директните инвестиции в „Недвижимост, хотелиерство и ресторан-

тьорство“ остават на стойност ~$600 млн. през първата половина на 2019 г. 

Американските инвеститори в този сектор се възползват от спада на цените 

на активите в големите китайски градове, като например Шанхай и Пекин. 

Други сектори, които запазват стабилния си инвестиционен поток, са „Разв-

лечения, медия и образование“, основно под формата на увеселителни пар-

кове, собственост на големи американски компании, и „Здраве и биотехно-

логии“, където американската Varian Medical Systems придобива китайската 

Hangzhou Alicon Pharmaceutical. 

В много други сектори се наблюдава забавяне на инвестиционните по-

тоци от страна на САЩ. Американските ПЧИ в сектора на ИКТ са спаднали 

до половината от това, което са били преди две години. В първата половина 

на 2019 г. има леко „съживяване“ на инвестициите в сектора в сравнение с 

миналогодишните средногодишни средни и това се дължи на две сделки по 

придобиване. От друга страна, практически няма обявени големи проекти на 

зелено от страна на американските ИТ компании поради променящите се 

изисквания за безопасността в САЩ, по-високите мита за китайски стоки, 

както и бариерите за навлизане на пазара в бързо развиващите се ИТ области.  

Американският инвестиционен поток в китайския електронен сектор 
също се забавя, отразявайки слабото желание за разширение на производст-
вените възможности в Китай от страна на американските корпорации. Ин-
вестициите в потребителски стоки и други сектори, зависещи от потреби-
телския интерес, продължават, но на едно по-ниско ниво в сравнение с ми-
нали години. ПЧИ също остават на сравнително по-ниски нива в секторите, 
повлияни от забавения растеж на енергийната индустрия и инфраструктура-
та, включително производството на индустриални машини и оборудване, 
енергийния сектор и добива на основни суровини.  

3.4. Други ефекти от търговския конфликт 

Друг ефект от търговското противопоставяне между САЩ и Китай е и 

започналото сближаване между другите икономики. От страна на останали-
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те страни по света е отправен апел за по-силни търговски връзки, които ще 

намалят неизбежния ефект от конфликта между двете най-големи икономи-

ки в света. Съглашения за международна търговия, които се очаква да бъдат 

сключени, включват Азиатско-Тихоокеанското търговско споразумение 

(Asia-Pacific Trade Agreement), Всеобхватното и прогресивно съглашение за 

транстихоокеанско партньорство (Comprehensive and Progressive Agreement 

for Trans-Pacific Partnership) и Всеобхватното регионално икономическо 

партньорство (Regional Comprehensive Economic Partnership), което ще бъде 

и най-големият търговски блок в Азия, включващ Китай и Индия. Извън 

Азия, ЕС подписва съглашение с Япония за икономическо партньорство, 

което е и най-голямата двустранна търговска сделка от страна на ЕС. Евро-

пейският съюз също така се договаря и със Сингапур относно съглашение за 

свободна търговия и се постига съгласие със САЩ за потенциална догово-

реност за нулеви мита. САЩ от своя стана също започват и някои не толко-

ва заплашителни търговски преговори, като например новата сделка между 

Канада, САЩ и Мексико – съглашението САЩ – Канада – Мексико (Тhe US 

– Canada – Mexico Agreement). САЩ също така подновяват търговските пре-

говори с ЕС. Въпреки всички тези опити за сближаване, средата продължава 

да е несигурна и това оказва влияние на глобалната икономика като цяло, на 

бизнес плановете на компаниите, на инвестиционните решения и т.н.  

Това са само краткосрочните ефекти от този сблъсък. Колкото по-

дълго продължава конфликтът между двете страни, толкова по-сериозни ще 

са последствията както за тях, така и за световната икономика. В същото 

време, според много икономисти, митата спрямо Китай, в комбинация с от-

ветните ограничения ще имат много сериозни последствия за САЩ в бъде-

ще. А планове от страна на САЩ за бързо разрешаване на проблема няма – 

това се превръща в конфликт на идеологии и дори и да се стигне до времен-

но примирие, напрежението между двете държави ще остане. Според вече 

бившия ръководител на политическо планиране на държавния департамент 

на САЩ Кайрън Скинър „това е сблъсък с наистина различна цивилизация и 

различна идеология, нещо, което е ново за САЩ“ (Gerkhe 2019). Тук е мо-

ментът да се върнем към теоретичната обосновка за случващото се между 

САЩ и Китай. Според HST хегемонът, в случая САЩ, трябва да предоставя 
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обществени блага и да поддържа реда в глобалната икономика. Действията, 

предприети от страна на американската администрация от началото на кон-

фликта през 2018 г., са в противоречие с тази идея – случва се точно обрат-

ното, развитието на глобалната икономика се забавя и несигурност е обзела 

повечето участници на световните пазари. Вместо да се търси начин да се 

възстанови балансът, се говори за продължителен конфликт с втората по 

големина икономика в света, такъв, който постепенно от икономически се 

превръща в идеологически. Реакцията на САЩ по-скоро може да се отнесе 

към разглеждането на теорията за предаването на властта, и по-точно нейна-

та интерпретация от страна на Гилпин – страната хегемон – САЩ, се чувст-

ва заплашена от нарастващото влияние и сила на претендента – Китай, и 

предприема защитни действия, за да не изгуби своята лидерска позиция. 

През последните години Китай успява да измести САЩ по много икономи-

чески показатели и в съответствие с PPT на Гилпин, САЩ реагира с преван-

тивни действия, които да ограничат и забавят китайското развитие. Пробле-

мът се състои в това, че един по-дълъг конфликт ще бъде също толкова „па-

губен“ за САЩ, колкото и за Китай, най-вече поради зависимостта на двете 

страни една от друга, и въпреки че ще забави китайското икономическо раз-

витие, едва ли ще възпрепятства китайската икономика да изпревари амери-

канската, просто в по-дълъг времеви период.  

Заключение 

САЩ и Китай са в състояние на търговско противопоставяне. Сблъсъ-

кът на двете най-големи икономики в света може да се представи като пре-

дизвикателство за САЩ да защити позицията си на световен лидер. Засил-

ващото се влияние на Китай през последните години го прави потенциален 

претендент за позицията на хегемон в световната икономика. Може да се 

каже, че търговските ограничения от страна на САЩ са защитна реакция, 

която обаче ще има ефект върху световната икономика като цяло. Вече се 

наблюдава забавяне на развитието и на двете страни, а това няма как да не 

окаже влияние и в глобален мащаб. Сблъсъкът между Китай и САЩ оказва 

влияние и на очакванията на всички икономически играчи и се наблюдават 

драстични промени в инвестициите между двете държави, най-вече от стра-
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на на Китай, където се наблюдават дори случаи на изтегляне на инвестиции. 

Създалата се несигурна среда кара останалите участници в световната ико-

номика да търсят сближаване помежду си, като се активизират преговорите 

за търговски съглашения, с цел да се увеличи сигурността на икономическа-

та среда. От позицията, в която се намира световната икономика в момента, 

е много трудно да се направи реална преценка за това как ще се развият от-

ношенията между двете най-големи икономики в света, особено имайки 

предвид наближаващите президентски избори в САЩ и това каква политика 

ще води бъдещият президент спрямо Китай, и как това ще се отрази на све-

товната икономика.  

Използвана литература 

1. Долгов, С., Ю. Савинов. Международная торговля: США на тропе войны. 

// Российский внешнеэкономический вестник, Vol. 9, 2018, с. 7 – 21. 

(Dolgov, S., Yu. Savinov. Mezhdunarodnaya torgovlya: SShA na trope voynyi. 

// Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik, Vol. 9, 2018, pp. 7 – 21). 

2. Желев, П. Съвременният регионализъм в световната икономика и протек-

ционизма. Идва ли времето за нов протекционизъм. Kолективна моногра-

фия. София: Св. Григорий Богослов, 2018. (Zhelev, P. Savremenniyat 

regionalizam v svetovnata ikonomika i protektsionizma. Idva li vremeto za nov 

protektsionizam. Kolektivna monografiya. Sofia: Sv. Grigoriy Bogoslov, 2018). 

3. Маринов, В. Международната политическа икономия – една модерна нау-

ка. // Годишник на УНСС за 2011 г. (https://www. unwe. bg/uploads 

/Yearbook/Yearbook_2011_No2_V%20Marinov.pdf). (Marinov, V. 

Mezhdunarodnata politicheska ikonomiya – edna moderna nauka. // Godishnik 

na UNSS za 2011 g. (https://www. unwe.bg/uploads/Yearbook /Yearbook 

_2011_No2_V%20Marinov.pdf.). 

4. Abiad, A. et al. The Impact of Trade Conflict on Developing Asia. // ADB 

Economics Working Papers Series, №566, December 2018. 

5. AIIB, 2018a. Introduction. (www.aiib.org/en/about-aiib/index.html).  

6. AIIB, 2018b. Quick facts. (www.aiib.org/en/index.html).   

7. Amiti, M., S. Redding, D. Weinstein. The Impact of the 2018 Trade War on 

U.S. Prices and Welfare. CEPR Discussion Paper 13564, 2019.  



280 

8. Asian Development Bank (ADB). Asian Development Outlook 2018 Update: 

Maintaining Stability amid Heightened Uncertainty. Manila, 2018. 

9. Bellora, C., L. Fontagne. Shooting oneself in the foot? Trade war and global 

value chains. 2019 (https://voxeu.org/article/trade-wars-and-global-value-

chains). 

10. Blanchard, E. Trade wars in the global value chain era. 2019 (https://voxeu. 

org/article/trade-wars-global-value-chain-era).  

11. Boustany Jr., C., A. Friedberg. Answering China’s Economic Challenge: 

Preserving Power, Enhancing Prosperity. NBR Special Report 76. 

Washington, D.C.: The National Bureau of Asian Research, 2019 (https 

://www.nbr.org/wp-conte nt/uploa ds/pdfs/publi catio ns/speci al_repor 

t_76_answe ring_china s_econo mic_chall enge.pdf). 

12. Brown, M., P.  Singh. China’s Technology Transfer Strategy: How Chinese 

Investments in Emerging Technology Enable a Strategic Competitor to 

Access the Crown Jewels of U.S. Innovation. U.S. Defense Innovation Unit 

Experimental. 2018 (https ://new.reorg resea rch.com/data/docum ents/20170 

928/59ccf7de70 c2f.pdf). 

13. Cavanna, T. What does China’s belt and road initiative mean for US grand 

strategy? // The Diplomat, June 5, 2018 (https://thediplomat.com/2018 

/06/what-does-chinas-belt-androad-initiative-mean-for-us-grand-strategy/).  

14. DHL Global Trade Barometer, 2019 (https://www.logistics.dhl/global-

en/home/insights-and-innovation/insights/global-trade-barometer.html). 

15. Foot, R., A. King. Assessing the deterioration in China – U.S. relations: U.S. 

governmental perspectives on the economic-security nexus.  2019 

(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42533-019-00005-y). 

16. Frohm, E., V. Gunnella. Sectoral interlinkages in global value chains: 

spillovers and network effects. // ECB working paper series №2064, 2017.  

17. Gilpin, R. War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1981. 

18. Habib, K., L. Hamelin, H. Wenzel. A dynamic perspective of the 
geopolitical supply risk of metals. // Journal of Cleaner Production, Vol. 133, 
2016, pp. 850 – 858. 
 



281 

19. Hanemann, T. Arrested Development: Chinese FDI in the US in 1H 2018. 
(https://rhg.com/research/arresteddevelopment-chinese-fdi-in-the-us-in-1h-
2018).  

20. Hanemann, T. et al. Two-Way Street: US-China Investment Trends: 2019 
Update (https://rhg. com/research/two-way-street-2019-update-us-china-
direct-investment-trends/). 

21. Hanemann, T. et al. (2019) Sidelined: US-China Investment in 1H 2019 
(https://www.ncuscr.org/sites/ default/files/page_attachments/Two-Way-
Street-2019-1H-Update_Report.pdf). 

22. Hannas, W., J. Mulvenon, A. Puglisi.  Chinese Industrial Espionage: 
Technology Acquisition and Military Modernisation. New York: Routledge, 
2013. 

23. Hayat, R. Leaving China: Which Asian countries can benefit from a 
relocation of manufacturing activities? Rabobank, 2019  (https:// 
economics.rabobank.com/publications/2019/august/leaving-china-countries-
might-benefit-from-relocation-production/) 

24. Hopewell, K. What is ‘Made in China 2015’ and why is it a threat to 
Trump’s trade goals? // Washington Post, May 3, 2018 (https://www. 
washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/05/03/what-is-made-in-
china-2025-and-why-is-it-a-threat-to-trumps-trade-goals/). 

25. International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook 2018: 
Challenges to Steady Growth. Washington, DC, 2018 (https://www.imf. 
org/en/ Publications/WEO/Issues/2018/09/24/worldeconomic-outlook-
october-2018).  

26. Kennedy, A. The Conflicted Superpower: America’s Collaboration with China 
and India in Global Innovation. New York: Columbia University Press, 2018. 

27. Kim, M. South Korea’s strategy towards a rising China, security dynamics in 
East Asia, and international relations theory. // Asian Survey, Vol. 56, №4, 
2016, pp. 707 – 730. 

28. Kim, M. A real driver of US–China trade conflict. // International Trade, 

Politics And Development, Vol. 3, №1, 2019, pp. 30 – 40. 

29. Kindleberger, C. The World in Depression, 1929 – 1939. Berkeley: 

University of California Press, 1973. 

 



282 

30. Layne, C. This time it’s real: the end of unipolarity and the pax Americana. 

// International Studies Quarterly, Vol. 56,  №1, 2012, pp. 203 – 213.  

31. Layne, C. The US-Chinese Power Shift and the End of Pax Americana. // 

International Affairs, Vol. 94, №1, 2018, pp. 89 – 111. 

32. Laskai, L. Why does everyone hate Made in China 2025. 2018 

(www.cfr.org/blog/why-does-everyone-hate-made-china-2025).   

33. Meijer, H. Trading with the Enemy: The Making of US Export Control 

Policy Toward the People’s Republic of China. New York: Oxford 

University Press, 2016. 

34. Morrison, W. China’s economic rise: history, trends, challenges, and 

implications for the United States. Congressional Research Service Report, 

RL33534, 2012  (https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf). 

35. Organski, A. World Politics. New York: Alfred A. Knopf, 1958. 

36. Reuters. U.S. Firms in China Feeling ‘Clear and Far Reaching’ Trade War 

Pinch: Survey. 2018  (https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-

survey/u-s-firms-in-china-feeling-clear-and-far-reaching-trade-war-pinch-

survey-idUSKCN1LT049). 

37. Sheng, M. The Impact of Sino-US Trade War on Chinese Industrial 

Structure and Countermeasure. // Advances in Intelligent Systems Research, 

Vol. 163, 2018, pp. 399 – 403. 

38. The IP Commission Report, 2013 (http://ipcommission.org/report/ip_ 

commission_report_052213.pdf).   

39. US Census Bureau, 2019 (https://www.census.gov/foreign-trade/balance 

/c5700.html). 

40. World Bank China overview, 2018 (www.worldbank. org/en/country/ 

china/overview).  

41. Zhang, S. Economic Cold War: America’s Embargo Against China and the 

Sino-Soviet Alliance, 1949 – 1963. Washington, D.C.: Woodrow Wilson 

Center Press, 2001. 
 
 
 
 
 
 



283 

ТЪРГОВСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ 
МЕЖДУ САЩ И КИТАЙ 

докторант  Ц в е т о м и р  М а р и н о в  

Резюме 

Научната разработка проследява възникването, развитието и ефектите от търгов-
ския конфликт между САЩ и Китай. Представят се теоретичните предпоставки за сблъ-
съка, анализират се търговските взаимоотношения между двете страни от края на 70-те 
години на XX век до началото на септември 2019 г. Представят се и се анализират ефек-
тите върху икономиките на САЩ и Китай, върху глобалните производствени вериги и 
върху инвестиционните потоци между двете държави. 

Ключови думи: търговски конфликт, глобално лидерство, производствени вери-

ги, инвестиции, световна икономика. 

 
THE TRADE CONFRONTATION 
BETWEEN THE USA AND CHINA 

PhD student  Tsvetomir Marinov 

Abstract 

The research paper traces back the emergence, development and the effects of the trade 
conflict between the USA and China. The paper presents the theoretical preconditions for the 
conflict and analyses the trade relations between the two countries since the end of the 1970s 
up to the beginning of September 2019. There are also presented and analyzed the effects of 
the trade conflict on the economies of the USA and China, on the global production chains and 
on the investment flows between the two countries. 

Key words: trade conflict, global leadership, production chains, investment, global 

economy. 
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