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ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 

 

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОР СТЕФАН СТАНЕВ 
ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА

1 

 

Националната научна конференция на тема „Насоки и проблеми на 
приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в 
социално-икономическата област“, организирана от катедрата по „Статистика и 
иконометрия“ на Университета за национално и световно стопанство, е посветена на 
сто годишнината от рождението  на проф. Стефан Тодоров Станев. 

Професор Стефан Тодоров Станев е роден на 24 септември 1917 г. в с. 
Стежерово, Свищовска околия. Началното си и прогимназиално образование 
придобива в родното си село. През 1936 г. завършва с отличен успех Държавната 
търговска гимназия „Д.  Хадживасилев“ в гр. Свищов. През същата година той е един 
от първите младежи, които са се записали в новооткритото Висше търговско училище в 
града. Дипломира се като първенец на випуска На 15 ноември 1944 г. е приет за 
стажант асистент по статистика във ВТУ „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов. През 1945 г. той 
става редовен асистент, през 1948 г. – доцент и през 1950 г. – професор. От 1957 г.  е 
професор във ВИИ „Карл Маркс“ – София. 

През първите години като асистент Стефан Станев специализира статистика за 
три месеца в Чехословакия. През 1947-1948 г. е изпратен за девет месеца в 
Статистическия институт на Виенския университет, където специализира под 
ръководството на известния статистик проф. Вилхелм Синклер. 

През активния си живот проф. Станев заема редица отговорни длъжности: 

- месец юни 1950 г. – м. декември 1955 г. – ректор на СА „Д. А. Ценов“ – 
Свищов; 

- м. декември 1955 г. – зам. началник на Управление „Висше образование“ при 
Министерство на културата; 

- м. юли 1956 г. - началник на Управление „Висше образование“ при 
Министерство на културата; 

- м. декември 1958 г. – зам. председател на Централно статистическо 
управление; 

- м. януари 1960 - председател на Централно статистическо управление; 

- от 1969 г. до 1971 г. - председател на Централно статистическо управление; 

-от 1971 г. до средата на 1976 г. е зам. министър на Министерство на 
информацията и съобщенията; 

- м. ноември 1977 г. – м. декември 1979 г. – посланик на България във 
Венецуела; 

- м. януари 1980 – м. август 1983 г. – посланик на България в Канада. 

 

                                                 
1 УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия“ 



7 

Проф. Станев активно участва в работата на международни статистически 
организации: 

- Конференцията на европейските статистици и на Икономическата комисия за 
Европа и ООН като член на бюро, като председател и с доклади. 

- Член на постоянната комисия при Конференцията на европейските статистици. 

- Председател на Постоянната комисия при Конференцията на европейските  
статистици. 

- Редовен член на Международния статистически институт. 

С активното си присъствие в дейността на специализираните международни 
структури по статистика проф. Станев подпомага формирането на държавната 
политика в областта на статистиката. Като изследовател, методолог, администратор и 
дългогодишен главен редактор на сп. „Статистика“ той има много съществен принос за 
развитието на статистическата мисъл в България.   

Научно-изследователска дейност на проф. Станев е значителна по обем и 
тематични направления. Трудовете му се отличават със задълбоченост, обосновка на 
идеи за решаване на конкретни проблеми и насочване на вниманието към бъдещото 
развитие. Свободното владеене на няколко езика – английски, френски, немски 
испански, руски, позволява на изследователя да бъде в течение на най-новите 
тенденции и идеи в световната статистическа и икономическа мисъл. 

Проф. Станев е автори съавтор на: 

- 95 отпечатани научни публикации – монографии, студии, статии и научни 
доклади на конференции; 

- 120 статии в периодичния печат, беседи по радиото и телевизията, интервюта и 
др.; 

- 19 научни публикации в чужбина, от които впечатляват публикации в 
авторитетни издания в Париж, Женева, Берлин, Москва, Варшава, Белград и др.; 

- 44 рецензии, една част от които са върху трудове за присъждане на научни 
степени и звания, рецензии на книги и други монографични изследвания; 

- 4 академични учебника, които претърпяват няколкократни издания.  

Основните му публикации са: 

-  Икономическа статистика. – 2 изд. – София: Наука и изкуство, 1965.- 486 с. 

-  Икономическа статистика. – 3 изд. – София: Наука и изкуство, 1971.- 488 с. 

-  Икономическа статистика. – 4 изд. – София: Наука и изкуство, 1977.- 532 с. 

-  Методологически проблеми на статистиката на културата, - 1971. 

- Някои проблеми на изграждането на единната система на националната 
информация. – 1975. 

-  Проблеми на социалната статистика: предмет и задачи. – 1980. 

-  Равновесие на икономическия растеж при дестимулиращ технически прогрес. 
– 1987. 

-  Селскостопанска статистика. – София: Наука и изкуство, 1950. – 197 с. 

-  Селскостопанска статистика. – София: Наука и изкуство, 1954. – 382 с. 
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- Статистика на вътрешната търговия. – София: Наука и изкуство, 1956. – 332 с. 
(в съавторство) 

- Статистика на промишлеността и капиталното строителство. – София: Народна 
просвета, 1955. – 252 с. (в съавторство) 

- Статистика на селското стопанство. – София, Народна просвета, 1953.- 163 с. 

Седем са основните направления, които са застъпени в научно-
изследователските трудове на проф. Стефан Станев. 

Първият проблемен кръг, по който той работи, се свежда до изясняване 
същността на инфлационните процеси. Този кръг от проблеми е занимавал проф. 
Станев дълги години, но особено място в научните му трудове заема монографията 
„Инфлационни процеси – същност и динамика“, издадена през 1994 г. В нея авторът 
обосновава четири възможни ситуации, при които настъпват смущения в икономиката. 
Той разработва и метод за измерване на инфлационния натиск, който може да бъде 
приложен при различни варианти на икономическото развитие. Интерес 
предизвикват и разсъжденията на автора върху инфлационните цикли, като обстойно са 
анализирани важни зависимости между: заплати – потребление; доходи от собственост 
и предприемаческа дейност – потребление; доходи от собственост и предприемаческа 
дейност при частни еднолични   стопанства – частни инвестиции при дългосрочно 
въвеждане в действие; нетни данъци – публични разходи; вносни цени – износ; заплати 
– частни инвестиционни разходи с отдалечено въвеждане в действие на обектите. 

Авторът разглежда задълбочено инфлационните цикли като същност, фактори 
на пораждане и взаимодействия, които очертават „определено концептуално 
пространство за изясняване на инфлационните процеси“. Специално е акцентирано  
върху  необходимостта от задълбочено изследване на инфлационните цикли, на 
тяхното място, роля и мащаби, на общите и специфични условия, при които те 
функционират. На тази основа се очертават основните насоки и мерки за стабилизиране 
и затихване на инфлационните процеси. 

Приносен характер има предложеният от проф. Станев подход, съгласно който 
динамиката на инфлацията се изследва чрез индекса на цените. в разработката са 
налице редица нови моменти, свързани с изясняването на взаимовръзките между 
индексите, подходите за тяхното извеждане, тяхната интерпретация и др. 

Втори важен кръг от проблеми, които третира проф. Станев в научните си 
разработки,  са свързани с интеграцията в областта на статистиката. Това е много 
актуална проблематика за началото на седемдесетте години на миналия век. Нещо 
повече, те имат непреходна актуалност и в съвременните условия. Проф. Ст. Станев 
откликва на тези потребности с една своя задълбочена статия „Интеграция в областта 
на статистиката“ (сп. „Икономическа мисъл“, кн. 4 1976 г.). Съществено място в 
комплекса от условия и фактори, обуславящи необходимостта от интеграция в областта 
на статистиката, има и все по-тясното интегриране на науката с практиката, което 
умело е изведено и доказано от автора.  

Понятието интеграция има свой специфичен смисъл в  областта на статистиката. 
Приносен характер има умелото му свързване от автора с понятието система. След като 
обосновава своето виждане за „система“, той стига до извода, че „интеграцията в 
статистиката в най-общия смисъл означава прилагането на системен подход при 
нейната организация, по-точно при статистическото отразяване на действителността“ 
или „Интеграцията следователно трябва да се разглежда като системообразуващ фактор 
в областта на статистическата информация“. Като важни инструменти на интеграцията 
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в областта на статистиката авторът извежда единната система за класификации и 
номенклатури, както и единните определения. В заключение на разработката проф. 
Станев обръща внимание на някои изисквания и специфични черти на статистическата 
информационна система, както и необходимостта от поетапното й изграждане. 

Трети кръг от проблеми, намерили място в творчеството на проф. Стефан Станев 
е свързан с разработката му „Основно концептуално различие между системата на 
националните сметки и баланса на народното стопанство и отражението му върху 
статистическите характеристики на производствената активност“ (сп. „Статистика“, 
1991, бр 2). В нея авторът акцентира върху същността на системата на националните 
сметки и нейното много важно значение за решаване на задачите по постигането на 
съпоставимост със статистиката в страните от Европейския съюз. Направен е 
задълбочен сравнителен анализ между системата на националните сметки и системата 
на баланса на народното стопанство. Обосновано е заключението, че националната ни 
статистика трябва да върви към създаването на условия за внедряването на системата 
на националните сметки в България. 

След като разкрива фундаменталните различия между двете системи, проф. 
Станев счита, че логически на следващите етапи е необходимо да се изяснят обхватът и 
съдържанието на основните статистически характеристики, чрез които да се представи 
функционирането на цялата икономика. Специално внимание заслужава фактът, че 
поставените проблеми са изяснени на фона на сравнения с практиката и особеностите 
при приложението на  системата на националните сметки в други европейски държави 
като например Франция. 

Четвърти кръг от проблеми са умело поставени от проф. Станев  в студията 
„Статистиката в утрешния ден“ (Годишник СА „Д. А. Ценов“, том ХСІ, 1996 г.). Като 
разкрива особеностите на статистическото изследване на действителността, авторът 
извежда и обосновава основните характеристики на статистическото мислене в 
сравнение с тези на традиционното мислене. Той разглежда особеностите и обосновава 
подходите за дефиниране на понятието „масови явления“, при което достига до изводи 
относно познавателните възможности на статистическия подход, по-важните, от които 
се свързват със: структурата и структурните връзки и зависимости между отделните 
елементи на статистическата съвкупност и факторните влияния и взаимодействия, 
характерни за дадена област на действителността и т.н. Специално внимание в студията 
е отделено на очакваните социално-икономически промени през следващите 
десетилетия, които ще сложат отпечатък върху мястото и ролята на статистическата 
информация в стопанското и социалното управление. 

Пети широк тематичен кръг в научните изследвания на проф. Станев обхващат 
проблемите на социалната статистика. Следва да се отбележи, че научните достижения 
на проф. Ст. Станев имат конкретен принос за развитието на социалната статистика в 
България и определени отражения в международен план. През 1973 г. на 
Конференцията на европейските статистици в Женева той изнася доклад по проблемите 
на статистиката на културата. От разработките в разглежданото тематично направление 
специално внимание заслужават три, които имат фундаментално значение за 
развитието на социалната статистика в теоретичен и практически план. Първата е 
„Проблеми на социалната статистика: предмет и задачи“ (сп. „Икономическа мисъл“, 
кн. 3 1980). Като изходно начало при определяне предмета на социалната статистика 
авторът изтъква следните основни съображения: отразяване в максимална степен на 
логиката на социалното управление; очертаване институциализацията на социалната 
дейност; разкриване основните канали на социалните взаимодействия; създаване на 
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възможности за изграждане на една принципна постановка на задачите и функциите на 
социалната статистика и др. Авторът умело дефинира и задачите на социалната 
статистика, които се свеждат до: „Разгръщане на статистическите изучавания в 
социалната област така, че да се покрие изцяло предмета на социалната статистика“. 

Друга статия е „Проблеми на социалната статистика: подсистеми и 
информационно съдържание“ (сп. „Икономическа мисъл“, кн.4, 1980 г.). В нея проф. 
Станев акцентира върху факта, че обособяването на подсистемите и вътрешната 
структура на социалната статистика предполага преди всичко пълна яснота относно 
нейния предмет. За успешното решаването на този проблем, той предлага да се 
използват три основни критерия: различният характер на услугите, спецификата на 
жизнената среда и начинът на въздействие върху човека предопределят обективна 
разединеност на предмета, установяването на връзки и взаимодействия, които 
поддържат целостта на системата, както и тези, които осигуряват единството във всяка 
подсистема и необходимостта от максимално сходство между структурата на 
социалното управление и структурата социалната статистика, което се свързва с една от 
основните функции на социалната статистика – включването й като съставна част от 
социалното управление. 

Третата разработка в този тематичен кръг е „Проблеми на социалната 
статистика: интеграция и интеграционен подход при изграждането й“ (сп. 
„Икономическа мисъл“, кн.5, 1980 г.). Авторът отбелязва, че проблемът за интеграция в 
областта на статистиката възниква във връзка с работата по ревизията и 
усъвършенстването на националните сметки и баланса на народното стопанство. Този 
проблем привлича вниманието на Статистическата комисия при ООН, Конференцията 
на европейските статистици при Икономическата комисия за Европа и статистическите 
служби на регионални и международни форуми, на които е обсъждан поставения 
проблем. 

Шести тематичен кръг от творчеството на проф. Стефан Станев са общите 
методологични основи, на които се базира всяко статистическо изучаване. Авторът 
акцентира върху някои основни нови изисквания при изграждането на единната 
система на социалната статистика. Акцент се поставя върху унификацията и 
съвместимостта на методологичния апарат в рамките на цялата система. Тези 
изисквания се отбелязват като главен инструмент при решаване на проблема за 
интеграцията на социалната статистика и изграждането й като единна статистическа 
информационна система. В своите публикации проф. Ст. Станев разработва редица 
теоретични въпроси на статистиката. Впечатляват изследвания като: „Основни 
измерители на икономическия растеж“, сп. „Народностопански архив“, Свищов, 1969, 
“Планови статистики и показатели“, сп. „Народностопански архив“, Свищов, 1946, 
„Проблеми на информацията в стопанското управление“, сп. „Икономическа мисъл“, 
София, 1972, „Относно критерия за ефективност на обществения производствен 
процес“, сп. „Икономическа мисъл“, кн. 5, 1988 и др. От този тематичен кръг с особено 
актуално звучене на поставените въпроси е статията „За статистическите показатели“ 
(сп. „Статистика“, бр. 4, 1995). 

Седми тематичен кръг формират изследванията на автора върху проблемите на 
икономическия растеж. В тази връзка следва да бъдат отбелязани публикациите „Към 
една теория на икономическия растеж“ (собствен модел), сп. „Народностопански 
архив“, кн.3, 1984, „Интензификация на икономическия растеж“ сп. 
„Народностопански архив“, кн.3, 1986 г., „Някои теоретически проблеми на 
икономическия растеж“, сп. „Народностопански архив“,  кн. 4, 1988 и др. Необходимо е 
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да се отбележи, че идеи на автора относно подходите за измерване на икономическия 
растеж са споделяни и дискутирани на международни форуми.  

Много съществен е приносът на проф. Стефан Станев за развитието и 
реформирането н българското висше образование и в частност за развитието на 
висшето икономическо образование по специалността „Статистика“. Като ръководител 
на едноименната катедра при ВИИ „Карл Маркс“ той е инициатор и реализатор на 
идеята за преминаването на обучението на студентите от полето на отрасловите 
статистики към приложението на съвременните статистически методи. Като 
ръководител на катедрата той инициира разработването на нови учебни планове и 
програми. Съдейства за повишаването на квалификацията  и кариерното развитие на 
академичния състав на катедрата. Утвърждава академичния дух в университета.  

Проф. Станев дава личен пример за развитието на катедрата и обучението по 
специалността. Той разработва за първи път курсът по икономическа статистика на 
качествено нова база – макроикономическите показатели. Паради тази причина 
учебникът му, който претърпява четири издания през периода тази1962-1977 г. е 
цитиран в почти всички Източноевропейски страни вкл. и в Гърция.  

Неоспорима е заслугата на проф. Станев за развитие на сътрудничеството и 
възможността за специализации на преподаватели от катедрата в уждестранни 
университети. Неоспорими са грижите му за научния потенциал на перспективните 
преподаватели. Дългосрочните специализации на доцентите Съйкова, Величкова, 
Аврамов и Мичев във Великобритания, Холандия, Швейцария и др. страни  са в 
основата на разработването на качествено нови учебни програми по дисциплините, 
включени в иновативния за времето си учебен план, влязъл в сила от учебната 1972-
1973 г. В тази връзка са огромни заслугите на проф. Станев като ръководител на 
катедрата със съвременни научни и практически виждания. Фактът, че проф. Станев 
ръководи едновременно Националния статистически институт и катедрата по 
„Статистика“ допринася особено много за развитието на контактите между 
статистическата теория и практика. 

Днешната конференция е един много добър повод да се спомним за 
многостранната дейност на учения, преподавателя, практика, общественика, иноватора 
и преди всичко за големия статистик с национална и международна известност 
професор Стефан Тодоров Станев. 
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ПРОФ. ВЕНЕЦ ЦОНЕВ - ЕДИН ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПЪТ В 

ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА СЪВКУПНОСТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
ДОЦ. Д-Р ТОДОР КЪНАЛИЕВ

2 

 

Тази научна конференция е посветена на ролята и постиженията на двама 
изтъкнати представители на статистическата наука и практика у нас, дългогодишни 
преподаватели в катедра „Статистика”, във връзка със стогодишнината от рождението 
им. Това са професорите Стефан Станев и Венец Цонев. По този начин, тези от нас (а 
те вече са малко на брой), които са били техни студенти и колеги, имали са 
дългогодишни човешки и професионални контакти могат да изразят, макар и 
пристрастно, своите чувства на признателност, дълбоко преклонение и съпричастие 
към стореното от тях през дългия им житейски път. А тази част от младите, посветили 
се на статистическата наука и практика, които едва ли познават физически двамата 
професори, биха могли да прояват любопитство и интерес към тяхното 
широкомащабно творчество, свързано с разработването на съществени проблеми на 
теорията и практиката на статистическите (съвкупностните) изследвания. Редица от 
тези творчески разработки имат не само вътрешнонационален характер, а и 
международни измерения. Важно е да се отбележи дълголетния и непрестанен интерес 
на двамата професори към решаването на проблемите на статистическата наука, към 
проблемите на преподаването по статистика в специалността „Статистика и 
иконометрия” и подготовката на научни и изпълнителски кадри по статистика. За 
пример е обстоятелството, че техният творчески професионален живот продължи почти 
до смъртта им. А те починаха месеци след като  навършиха 90 години. 

А сега конкретно за проф. Венец Цонев. 

Доста трудно е да се опише и характеризира достатъчно всестранно човешкия и 
професионалния образ, както и творческите постижения на моя дълбоко уважаван 
учител, колега и, въпреки сериозната разлика във възръстта ни, с течение на времето, 
приятел проф. Венец Цонев. Мога да твърдя, че познанството ни и сътрудничеството 
ми с него започна от студентската скамейка от средата на 60-те години и продължи до 
последните му дни през 2008 г. Това ми дава основание да  имам достатъчно пълна 
представа, както за човешките му качества, така и за преподавателската и научно- 
изследавателската му работа, а също и за работата му в практиката. Ще отбележа, че в 
един ранен период на 60-те и 70-те години в катедра "Статистика и икснометрш" 
преподаваше забележителна кохорта от преподаватели- личности като акад. Иван 
Стефанов, проф. Анастас Ю. Тотев, проф.Стефан Станев, проф. Здравко Сугарев , 
проф.Румен Янакиев, проф.Никола Наумов и др. Но сред тях проф. Венец Цонев имаше 
определяща роля за развитието на катедрения колектив и за усъвършенстване на 
обучението на студентите в специалност "Статистика”. Неговите оценки и мнения из-
разени, както при дискусиите по различни научни проблеми в катедрения колектив, 
така и по проблемите на преподаването и обучението по статистическите дисциплини в 
различните специалности винаги се посрещаха с интерес и се вземаха под внимание 
при формирането на различни решения. Авторитетът му беше много висок и дълги 
години работеше като неформален заместник - ръководител на катедрата при 
решаването на важни текущи проблеми, свързани с развитието на катедрения колектив 
и с обучението по статистика. Неговата всеотдайност и преданост към изпълняваните 
задължения, проявяваната висока ерудиция при обсъждането на различни въпроси в 
областта на статистиката респектираха събеседниците. Той живя до последните си дни 

                                                 
2 УНСС, катедра „Статистика и иконометрия” 
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чрез множеството си публикации с проблемите на науката, практиката и преподаването 
по статистика и подготовката на кадри в тази област. Тук трябва да обележа, че през 
неговия дълъг и доста проблематичен професионален живот не бе станал суховат учен - 
статистик, а беше високо ерудиран  човек, с богата обща култура и със заразително 
свежо чувство за хумор. 

Проф. В.Цонев е роден на 15 октомври 1917 г. в гр. София в семейство на 
държавен служител. Баща му е защитил докторат по финанси в Университета в гр. 
Гант, Белгия и е работил като съветник в българската Сметна палата . Той обаче умира 
рано и издръжката и възпитанието на невръстния Венец Цонев се  поема от по-
големите му двама братя юристи , специалисти по данъчно право. Гимназиалното си 
образование завършва в немската гимназия в гр. София с отличен успех, а висше 
образование по право в Юридическия факултет на Софийския университет също с от-
личен успех. След изпълнение на задължителния стаж като юрист, вместо на правото, 
той посвещава по- нататъшния си живот на статистическата наука. За това допринася 
основно преподавателят му по теория на статистиката в Юридическия факултет проф. 
Димитър Мишайков. Създадените близки контакти и разисквания още от студентските 
години с проф. Д.Мишайков по проблемите на теорията на статистиката и нейните 
взаимоотношения с философията и логиката окончателно определят неговата 
професионална ориентация и съдба. Във връзка с това той приема поканата на 
ръководителя на катедра „Статистика" в Софийския университет проф. Д.Мишайков и 
работи повече от пет години като доброволен асистент по статистика без трудово 
възнаграждение (без заплата).  

След 1945 г., с обособяването на самостоятелна катедра по статистика към 
днешния наш университет (при прехвърлянето на Стопанския факултет от Софийския 
университет в самостоятелно висше учебно заведение) е назначен за редовен асистент 
чрез съдействието на новия ръководител на катедрата проф.Иван Стефанов. Както е 
известно проф. Ив. Стефанов  е утвърден учен-статистик, по- късно избран за академик 
- човек също с много сложна житейски, и професионална съдба. Не мога тук да не 
отбележа, че много пъти в течение на годините по различни поводи проф. В.Цонев е 
изразявал дълбокото си уважение и респект към двамата професори по статистика - 
проф. Димитър Мишайков и акад. Иван Стефанов, както по отношение на тяхното 
научно творчество, така и по отношение на човешките им добродетели и отстояване на 
академичните принципи. Това се отнася особено до намесата на акад. Ив. Стефанов 
след зложелателни критични оценки на съдържанието на публикации на проф. 
В.Цонев, които при тогавашните условия са могли да доведат до сериозни 
неприятности от идеолетически характер. Тези критики  се появяват при оценката на 
различни публикации на проф. В.Цонев през 50-те и 60-те години на миналия век, 
свързани в една или друга степен с разработените от него два хабилитационни труда, 
които не са публикувани: „Върху двукратния корен на приложението на статистиката 
или статистиката като евристична логика", разработен през 1946/47 г. и „Върху 
двукратния корен на статистическата методология", разработен през 1948 г. 3 Третият 
му хабилитационен труд „Диалектика и статистика", разработен през 1949 г. получава 
положителен отзив в списанието на Парижката статистическа асоциация. 

След повече от 15 години преподавателска работа през 1954 г. проф. В.Цонев е 
избран за доцент, а през 1964 година получава званието професор по статистика. 

                                                 
3 Копия от тези хабилитационни трудове са в досието на проф. В. Цонев в Централния държавен 

архив, лични фондове, N 1072, заедо с други непубликувани ръкописи. 
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Като преподавател по статистика проф. В. Цонев е подготвил и чел лекции по 
редица статистически дисциплини. В това отношение могат да се посочат 
дисциплините „Икономическа статистика ”, „Статистика на капиталното строителство", 
„Земеделска статистика" , „Вариационна статистика за биолози" и др. Един от най-
значимите статистически курсове, които е подготвил и чел пред студентите от спе-
циалност „Статистика” е курсът по „Планиране и организиране на репрезентативни 
извадкови изследвания". Този курс заедно с учебника му "Основи на 
репрезентативното изучаване", издаден през 1958 г., се оказа практическо ръководство 
за много поколения статистици, социолози и други специалисти при проектирането на 
представителни извадки при най-разнообразни съвкупности изследвания. 

Особена амбициозна задача проф. В.Цонев си бе поставил с разработването и 
четенето на специален курс по "Логика и стратегия на статистическите изследвания". В 
него по нов и изключително оригинален начин се третираха както абстрактно - 
логически, така и конкретно практически въпроси на методологията и ефективността на 
статистическите (съвкупностите) изследвания. Утвърждаването на този курс и  
лансирането на съдърцащите се в него идеи и постановки не можа да бъде постигнато в 
пълна степен поради преждевременното напускане на Института и катедрата по 
"Статистика и от проф. В.Цонев през 1977 г4.  Тези, които биха проявили интерес към 
някои от идеите и постановките, разработени в този курс, могат да проучат студията му 
" За необходимостта от разгърната теория на съвкупностните изследвания", поместена 
в сборника „Изследвания на младежта, теория, методика, практика",изд. Народна 
младеж, 1978 г. 

Тук би трябвало да се посочи и безпрецедентната роля на проф. В. Цонев при 
разработването и приемането на новия учебен план на специалност "Статистика" през 
1975 г. Няма да бъде никък преувеличено ако се твърди, че той бе в основата на 
работата по неговото разработване и главен идеолог при избора, обосновката и 
подреждането на учебните дисциплини в плана. Този план създаде възможност редица 
млади преподаватели в катедрата да реализират научния и преподавателския си 
потенциал. За големия принос на проф. В.Цонев в тава отношение може да се съди от 
факта, че и настоящия учебен плен, разработен при новите условия, на специалност 
„Статистика и иконометрия" съдържа в конструкцията си основни елементи от учебния 
план, разработен през далечната 1975 г. 

Заниманията на проф. В.Цонев с проблематиката на планирането и 
организацията на репрезентативните (представителните) извадкови изследвания го 
превърнаха в един от най-авторитетните и ерудирани изследователи и приложници в 
тази все по-развиваща се област през десетилетията у нас. Той ръководи успешно 
секцията по извадкови изследвания към Научно-изследователския институт на 
Централното статистическо управление през 60-те и 70-те на миналия век. Под 
ръководството на проф. В. Цонев и с неговото лично участие се проектираха и 
изпълниха голяма част  от извадковите изследвания в рамките на националната 
статистическа институция. Тук могат да се посочат: 

- ръководство и участие в реорганизацията на извадковите изследвания на 
домакинските бюджети в страната чрез преход към териториална извадка (един от 

                                                 
4 Проф. В.Цонев напуска по морални съображения Института и катедра „Статистика” две години 

преди да има право да се пенсионира. Той е тенденциозно отстранен от факултетния съвет на 
Общоикономическия факултет поради изразено несъгласие за неправомерно освобождаване от работа, 
заради клеветнически обвинения, на преподавател от катедра „Математика". Едва през 1990 г. същия 
преподавател бе отново възстановен на работа в същата катедра. 
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първите преходи между страните от Източна Европа), както и лансиране на идеята за 
използване на модела на ротационната извадка . 

- ръководство и участие при проектирането на извадковите контролни 
преброявания на населението за оценяване на систематичната грешка в изчерпателните 
данни, получени от общите преброявания на населението на страната през 1965г. и 
1975г. 

- ръководство и участие при проектирането и използването на модела на 
взаимно проникващите се извадки при изпълнение на т.нар. бързи сводки на 
материалите от общите преброявания на населението на страната през 1956 г., 1965 г. и 
1975 г. 

- ръководство и участие в разработването на проблемите и моделите на 
представителни извадки при т.нар. съпътстващи извадкови изследвания при общите 
преброявания на населението.  При преброяването на населението на страната през 
1975 г, бяха организирани и изпълнени пет подобни изследвания. 

- разработване на т.нар. информационна база за проектиране на обемите на 
извадките при използване на моделите на гнездовите (клъстърните) извадки при 
различни типове гнезда за провеждане на демографски и социологически изследвания 
сред населението. 

- ръководство и непосредствено практическо участие при проектирането и 
внедряването от 01.01.1970 г. на Метода на случайните моментни наблюдения за 
оценка на екстензивното (по време) използване на производствените мощности в над 
300 металообработващи и машиностроителни предприятия на страната като текущ, 
регудярен метод на държавната статистика. 

При тези разработки с непосредствено практическо приложение много грижи, 
внимание и помощ проф. В.Цонев полага към работата на много млади сътруцнщи и 
колеги. На тях той импонира със своята страст към съблюдаване на научната истина и 
уважение към изразяваните мнения и оценки при съвместните дискусии. Това могат да 
потвърдят много негови сътрудници и колеги. Между тях могат да се посочат чл. кор. 
проф. Атанас Атанасов,  проф. Иванка Съйкова, проф. Петко Божиков, проф. Нигрета 
Величкова, старши научните сътрудници Мария Динева,  Ветка Жекова, Мария 
Белчева, доц. Андреана Стойкова, авторът на настоящия доклад и много други. 

Със завиден авторитет и уважение проф. В. Цонев се ползва сред социологи- 
ческата общност у нас. Той има сериозен принос за проектирането на емпиричните 
социологически изследвания (ЕСИ) въз основа на репрезентативните 
(представителните)  извадки, както и при разработването на съществени 
методологически проблеми, свързани с тези изследваия. Заслугите му за развитието на 
новосъздадения Институт по социология при проектирането, организацията и изпъл-
нението на  конкретни емпирични социологически изследвания са неоспорими. Тук 
може да се посочи едно от първите ЕСИ, проведено в рамките на института по 
социология (с директор проф. Живко Ошавков) през 1962 г. за религиозността сред 
българското население, а  също изследването „Градът и селото". Установеното тясно 
сътрудничество на проф. В. Цонев с Института по социология намери естествено 
продължение при участието му в обсъжданията на методологически въпроси от най-
различен характер в Центъра за научни изследвания на младежта и главно по 
проблемите на приложението на репрезентативните извадки, а също и по редица други 
проблеми на анкетните изследвения. Стенографските материали от обсъжданията на 
заседанията на т.нар. методологическа група на Центъра дават добра представа за 
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активното участие на проф. В.Цонев при обсъжданият на различните проблеми от 
съдържателната работа на Центъра. Може де се свидетелства, че редица известни 
социолози и статистици, работещи в тези среди са изразявали многократно респекта си 
към участието на проф. В. Цонев при различните дискусии. Тук могат да се посочат 
чл.кор. Ст. Михайлов, проф. Петър-Емил Митев, проф. Йордан Венедиков, доц. Борис 
Чакалов и много други. 

Многостранна и задълбочена е научната продукция на проф. В. Цонев през 
дългогодишната му творческа работа. Той е автор на близо 80 научни публикации 
включващи студии, статии, учебници и рецензии в периодични и други издания. 
Голяма част са самостоятелни разработки, а останалите - в съавторство. Част от 
непублику- ваните му разработки са на разположеше при интерес в Централния 
държавен архив. За отбелязване е, че значителна част от неговите научни разработки 
(над 15 на брой) са приети и публикувани в чуждестранни статистически и 
икономически издания в СССР, Чехословакия, Федерална република Германия , ГДР и 
др. 

Прегледът на заглавията и съдържашето на отделните публикации дава 
представа за насоките и качеството на разработките.Те са резултат на много съвестна и 
дългогодишна изследователска работа в областта на философията, логиката и 
съвкупностния подход на изследване на явленията в действителността. Въз основа на 
богатата си езикова подготовка (свободно владеене на немски, руски, английски и 
френски език) прсф. В. Цонев бе детайлно проучил теоретичните изследвания на почти 
всички  изследователи - теоретици от миналото и непрестанио следеше актуалната 
статистическа литература в световен мащаб. Това му позволяваше да добие 
енциклопедични познания за развитието на разнообразни теоретични идеи в областта 
на общата теория на статистиката и на теорията на съвкупностните изследвания. В 
резултат на критичната оценка на вижданията на много наши и чуждестранни автори 
той съумя да разработи и обоснове редица нови постановки от теоретичен и приложен 
херактер в областта на т.нар. от него „обща теория на статистиката“. Тук не е 
възможно, дори съвсем накратко, да се посочат всички теоретични и методолегически 
идеи и постановки, разработени и предложени за дискутиране в неговите публикации.  
Някои от  най-важните сред тях се свеждат до: 

а) Изясняване съдържанието на понятието „съвкупност" като единствен обект 
при изследване на масовите явления в действителността. Пледира се, че свойствата и 
тяхната числова оценка на съвкупностите зависят изцяло от т.нар. честотно 
разпрделение на значенията, на признаците на съответните единици. 

б) Разширяване на съдържанието на понятието „единща" при прилагане на 
съвкупностния подход на изследване на масовите явления. Доказва необходимостта да 
се преодолее представата за физическата природа и физическата обособеност на 
единиците в изследваните съвкупности. Илюстрира конкретно възможността да се 
разшири обхвата на тези понятия, като в него се разграничат „парични (конкретно 
левови) единици", "елементарни потребителски единици”, съвкупности  със само една 
парична единица и др. 

в) Разработване на идеята за развитието и преходите между съвкупностите и на  
особеностите на тяхното изследване чрез съвкупностния подход. 

г) Поставяне на съвкупностна основа на т.нар. индексна теория, която 
исторически дълго време се развива откъснато от основния понятиен апарат на общата 
теория на статистиката. На критична оценка е подложено използването на понятието 
„разнородна съвкупност", което е позволило за измерване на динамиката на цените на 
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стоките да се предложат за използване над 120 различни формули - конструкции. 
Предложени са и са обосновани конкретни решения за конструиране на т.нар. 
синтетични и аналитични формули при измерване на динамиката и анализа на 
развитието на съвкупности и на комплекси от съвкупности. 

д) Разработка на специфичните особености на съдържанието на моделите на 
обектите при различните видове изследвания: констативно-описателни (ситуационни), 
обяснителни (диагностични), прогностични, оптимизационни (праксеологични) и на 
модели с теоретична насоченост. Аргументира се необходимостта от тяхното отчитане 
с оглед ефективното планиране и провеждане на съвкупностните изследвания на 
различните масови явления. 

е) Разработка на теоретични и методологически постановки за т.нар. от него две 
нива на изследване на премените (динамиката) в съвкупности: анализ на поизточниково 
и на пофакторно ниво. С числови примери са демонстрирани връзката и различията 
между двете нива на анализа. 

ж) Забележителен е приносът на проф. В.Цонев при разработката на 
философските и логическите основи на съвкупностния подход на изследване на 
масовите явления, за схемите на мисленето в процеса на проектиране, организиране и 
изпълнение на съвкупностните изследвания. В това отнадение той изпъква като един 
уникален учен-статистик, не само в национален, но и в международен мащаб. 

Постиженията и приносите на проф. В.Цонев в теорията и практиката на 
съвкупностните изследвания, във вижданията му за обучението на бъдещите 
специалисти по статистика в УНСС са значими и многопланови. Много от тях не е 
възможно дори да се посочат в настоящия доклад. Може обаче с основание да се 
изтъкне, че всяко негово предложение, всяка негова идея за развитието и 
усъвършенстването на съвкупностния подход на изследване са дълбоко изживяни, 
осмислени и обосновани със съответна аргументация. Очаквам, че когато един ден 
преминат доста прагматичните сега виждания за теорията на статистиката и на 
съвкупностния подход при изследване на действителността, интересът към 
творчеството на един бележит български учен - статистик ще получи своето признание, 
както и непосредствено използване в живота. Проф В. Цонев беше непоправим 
оптимист, дори романтик, по отншение на доброто бъдеще на специалност „Статистика 
и иконометрия” и по отншение на обучението на пълноценни съвременни специалисти 
по проектирането и организацията на ефективни съвкупностни изследвания в различни 
области на действителността.  

В заключение искам да отбележа моите адмирации към организаторите от 
катедра „Статистика н иконометрия" на настоящата Научна конференция, както и към 
ръководството на катедрата и тяхната заслуга, че дадоха възможност да се отбележат 
делата на две забележителни фигури на българската статистическа мисъл през 
последните 80 години- проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев. Изразявам надежда, 
че тяхното творчество няма да бъде забравено от сегашните и бъдещите поколения, 
работещи в областта на статистиката 
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ПРОФ. ВЕНЕЦ ЦОНЕВ - ЕДИН ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ТВОРЧЕСКИ ПЪТ В 
ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА СЪВКУПНОСТНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Резюме: В доклада се проследява жизнения път и творческите  постижения на 
един от най-изявените  български учени –статистик и университетски преподавател. 
Проследяват се, както резултатите от дългогодишната му учебно преподавателска 
дейност, така и съществените му за нашата страна постижения в теорията и практиката 
на съвкупностните изследвания, разработени и публикувани у нас и в чужбина. 
Отбелязва се сериозния му принос в теорията и практиката  на представителните 
извадкови изследвания в страната чрез разработения от него курс и учебник по 
репрезентативните изследвания.  Изтъкнати са приносите му в разработването  на 
връзката между философията, логиката и статистическия (съвкупностния) познавателен 
процес, използван при различни изследвания в действителността. 

 

PROF. VENETZ TZONEV – A REMARKABLE CREATIVE WAY IN THE 
THEORY AND PRACTICE OF AGGREGATE STUDIES 

Abstract: The report monitors the life and creative achievements of one of the most 
prominent Bulgarian scientists – a statistician and a university lecturer. Both the results of his 
long-term academic activities and his significant achievements for our country in the theory 
and practice of the aggregate studies developed and published in Bulgaria and abroad are 
being followed. His considerable contribution to the theory and practice of representative 
sample surveys in the country is focused through the course of study developed by him and 
his students' book on representative researches. His contributions to the development of the 
relationship among philosophy, logic and the statistical cognitive process (on universes) used 
in various real-life studies are highlighted.     
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СЕКЦИЯ А: ОСНОВНА СЕКЦИЯ 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НЕТНИЯ ЕФЕКТ ОТ 

АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В 

БЪЛГАРИЯ 
ГЛ.АС. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

5 

 

Увод 

Активната политика на пазара на труда започва да придобива особено важно 
значение през последните години и към нея се проявява все по-голям интерес, както от 
заинтересованите страни (безработни лица, заети, работодатели и т.н.), така и от самата 
държава. Тази политика се явява като регулатор на пазара на труда и е неизменен 
елемент във всеки Национален план за действие по заетостта, като подходяща мярка и 
инструмент за въздействие срещу безработицата. Активната политика на пазара на 
труда е основно средство за борба с високата безработица, за ограничаване на 
бедността и преодоляване на социалната изолация, тъй като води до повишаване на 
пригодността и заетостта на работната сила, адаптира я към променящата се 
конюнктура на пазара на труда, стимулира предприемачеството и икономическата 
инициатива. 

Активната политика на пазара на труда може да включва широк набор от 
програми, проекти, схеми и мерки, които могат да имат различни цели, като 
осигуряване на условия за временна или трайна заетост, подобряване и придобиване на 
практически умения чрез обучение на конкретното работно място, ограмотяване на 
възрастни или подобряване на образователното и квалификационно равнище на 
безработните и заетите лица с оглед адаптацията им към изискванията на пазара на 
труда и още много други насоки - за повече информация виж Атанасов (2016). 

В тази връзка основната цел, която е постигната с настоящия доклад, е да се 
проучи международния опит в изследването на активната политика на пазара на труда 
и нейното приложение в България. Обект на изследване са програмите и мерките, чрез 
които се реализира активната политика на пазара на труда в различните страни. 
Резултатите от доклада могат да бъдат използвани от една страна за сравнение на 
постигнатите резултати от активната политика на пазара на труда в различните страни, 
а от друга страна да се усъвършенства методологията за оценка на активната политика 
в бъдеще. 

В световен мащаб съществуват множество изследвания в областта на нетния 
ефект на активната политика на пазара на труда. Тези изследвания са групирани според 
страната в която са провеждани, като използвани следните няколко групи: 

 Нетни оценки на програми и мерки, които са провеждани в страните от 
Европейския съюз. 

 Нетни оценки, които са провеждани в европейски страни извън 
Европейския съюз. 

 Нетни оценки в страни извън Европа. 

                                                 
5 Катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС-София, email: atanassov@econometrica.bg  
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 Нетни оценки на активната политика на пазара на труда, които са 
проведени в България. 

I. Нетни оценки на програми и мерки на пазара на труда, които са 
провеждани в страните от Европейския съюз  

В голяма част от страните от Европейския съюз са провеждани нетни оценки на 
програмите и мерките на пазара на труда. Те са следните: 

1. Нетна оценка на активната политика в Румъния – The Net Impact of 
Training Measures from Active Labour Market Programs in Romania – Subjective and 
Objective Evaluation. Изследването е проведено от румънския Националния научен 
институт за изследване на труда и социалната защита (National Scientific Research 
Institute for Labour and Social Protection) през 2014 г., като за целта са използвани 
тестова и контролна група сред 641 лица и е оценен нетният ефект върху заетостта на 
лицата6. 

Друго изследване в Румъния е проведено през периода 1999-2001 г. И 
публикувано от Benus и Rodriguez-Planas през 2002 г. Изследвани са програмите за 
квалификация и преквалификация, като е установено, че програмите увеличават шанса 
за заетост с 10 %, освен това ефектът при жените е значително по-висок отколкото при 
мъжете. 

2. Нетна оценка на програмите в активната политика на пазара на труда в 
Унгария и Полша – The Net Impact of Active Labour Market Programmes in Hungary and 
Poland. Авторите са Christopher J. O’LEARY, Piotr KOLODZIEJCZYK и György LÁZÁR, 
като резултатите са публикувани през януари 1998 г. В сп. International Labour Review 
(1998). Изследването представлява последваща оценка на активната политика в 
Унгария и Полша, като са използвани тестова и контролна група и са получени нетни 
оценки за програми в областта на заетостта и обучението. 

3. Оценка на активната политика на пазара на труда във Великобритания – 
Active Labour Market Policies and the British New Deal for the Young Unemployed in 
Context. Оценката е направена през периода 1998-2002 г. Под ръководството на John 
Van Reenen. В изследването е използван квази-дизайн на експеримента и един от 
основните изследвани елементи на активната политика на пазара на труда е 
субсидираната заетост. Изследването е направено 6 месеца след приключване на 
субсидираната заетост и изводите са направени отделно за мъжете (където е установен 
съществен ефект от активната политика) и за жените (при които поради малкия обем на 
извадката не може да се направи извод за наличието на статистически значима разлика, 
т.е. не е установен значим ефект). 

4. Чешката република – изследването е направено от Katherine Terrell и Vit 
Sorm и е публикувано в статията “Labor Market Policies and Unemployment in the Czech 
Republic” в сп. Journal of Comparative Economics. Основните изводи от изследването се 
отнасят до дългосрочно безработните лица, като са оценени програмите, чрез които 
лицата са намерили работа чрез бюрата по труда или регистрираните безработни лица 
самостоятелно са намерили работа. 

5. Белгия – изследването обхваща периода 1989-1993 г. И е публикувано от 
Cockx и Bardoulat през 1999 г. В него са обхванати лица, които са включени в обучение, 
като основният извод е, че нетният ефект на лицата, участвали в обучение, е с 62 % по-

                                                 
6 За повече информация относно използването на тестова и контролна група виж Атанасов 

(2016). 
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висок от тези, които не са участвали. За съжаление, в изследването е установен общият 
ефект от обучение (средната продължителност на което е около 2 месеца), но не е 
установен ефект по отделните видове обучение или по отделни групи. 

6. Германия – в изследването са включени три групи лица, участвали в 
програми за обучения. Те са съответно краткосрочно обучение (6 седмици), 
продължаващо обучение в дадена професия (от 7 до 12 месеца) и преквалификация (от 
12 до 24 месеца). Изследването е проведено под ръководството на Kraus, но анализът е 
направен общо за трите вида обучения, а не по групи. 

Друго изследване в Германия е проведено от Lechner и публикувано през 2000 г. 
за програмите за продължаващата квалификация и преквалификация. Средната 
продължителност на обученията е 12 месеца, като в изследването са включени 
безработни и заети лица с възможност за включване в обучения. 

В продължение на предходното изследване е проведено и допълнително такова 
под ръководството на Eichler и Lechner, което се отнася за Източна Германия след 
нейното обединение. Изследването се базира на квази-дизайн на експеримента и 
включва програми, свързани с обучения на работното място и обучения за придобиване 
на нова професия. 

7. Испания – в изследването са обхванати програмите, които са включени в 
испанския Национален план за обучение и заетост през периода 2000-2001 г., като е 
използван квази-дизайн на експеримента. Резултатите са публикувани от Arellano през 
2002 г. и се отнасят предимно за обучения сред уязвими групи, включително сред 
младежи, сред жени, хора с увреждания и сред емигранти. 

8. Швеция – отново е използван квази-дизайн на експеримента, за да се оцени 
ефекта от обученията и влиянието върху рецесията в Швеция през 90-те години. 
Резултатите са публикувани от Sianesi през 2001 г. 

Допълнително изследване в Швеция е проведено под ръководството на 
Hollenbeck и публикувано през 2003 г., където са оценени програми за стажуване и 
такива за осигуряване на знания и умения, необходими на пазара на труда. 
Установените ефекти варират между 3 % и 12 %. 

9. Словакия – изследвани са програми, финансирани с публични средства за 
преквалификация на безработните лица. Средната продължителност на обученията за 
преквалификация е 8 седмици, като положителен ефект е установен както при мъжете, 
така и при жените, участвали в тези обучения. Резултатите са публикувани от Lubyova 
през 1999 г. 

10. Изследване сред младежката безработица във Франция. Резултатите са 
публикувани от Magnac през 2000 г., като основните изводи се отнасят до младежите до 
25 – годишна възраст. 

Друго изследване на активната политика във Франция обхваща шест различни 
програми за заетост и обучение, които са групирани в две категории – съответно в 
частния сектор и в държавни институции. Резултатите са публикувани от Bonnal през 
1997 г. 

Отново във Франция е проведено изследване на ефективността на споменатите 
по-горе шест програми, като резултатите са публикувани от Brodaty през 2001 г. 
Основният извод е, че между изследваните програми като цяло няма съществена 
разлика по отношение на постигнатия ефект, но ефектът при заетостта в частния сектор 
е по-висок в сравнение с публичния сектор. 
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11. Словения – изследването е за ефектите от създаването на работни места в 
публичния сектор или неправителствени организации с идеална цел, като заетостта в 
програмите не трябва да надвишава една година. В изследването е установено, че най-
висока вероятност за осигуряване на последваща заетост има до 3 месеца след 
приключване на програмата, след което вероятността значително намалява. Резултатите 
са публикувани от Vodopivec през 1999 г. 

II. Нетни оценки, които са провеждани в европейски страни извън 
Европейския съюз. 

Редица проучвания на нетния ефект от активната политика на пазара на труда са 
провеждани и в други страни извън Европейския съюз, резултатите от които също биха 
могли да бъдат сравнявани. Други подобни изследвания са провеждани в следните 
европейски страни: 

1. Швейцария – изследвани са ефектите от три вида обучения за безработни 
лица: основно обучение с продължителност 10 дни, обучение по немски език с 
продължителност между 10 и 12 седмици и различни видове компютърни обучения (от 
основна компютърна грамотност до специализирани курсове). От изследването е 
установено, че висок положителен ефект за последваща заетост имат курсовете по 
немски език. Резултатите са публикувани от Prey през 2000 г. 

Друго изследване обхваща следните две програми в Швейцария – заетост в 
неправителствени организации и заетост във фирми, опериращи в конкурентна среда. 
За оценката е използван квази-дизайн на експеримента, като са сравнени получените 
резултати от двете програми. Проучването е направено една година и половина след 
приключване на програмите, като е установено, че заетостта при лицата, участвали във 
фирмите, опериращи в конкурентна среда, е с 9 % по-висока отколкото сред лицата, 
участвали в неправителствените организации. Резултатите са публикувани от Gerfin и 
Lechner през 2002 г. 

2. Норвегия – проучването е на програмите за обучения, които обхващат около 
40 % от всички участници в активната политика на пазара на труда. Курсовете са 
безплатни, като продължителността им е между 5 и 20 седмици. Raaum и Torp 
публикуват резултатите през 2000 г., като посочват нетен ефект върху дохода между 15 
и 20 %, който се дължи на провежданите обучения. 

3. Изследване на нетния ефект от активната политика на пазара на труда е 
проведено от Световната банка в Македония (Evaluation of Active Labor Programs in 
Macedonia) през 2002 г. При оценката е използван квази-дизайн на експеримента и е 
установен нетен ефект в размер на 14 %. 

4. Босна и Херцеговина – изследваните програми са в областта на образование 
и преквалификация, както и консултации за намиране на работа за демобилизирани от 
армията лица, както и изселени поради войната лица. Резултатите са публикувани от 
Benus през 2001 г. и показват, че участието в изследваните програми увеличават 
вероятността за заетост с 43 % и заплащането с 45 %, като е установено положително и 
статистически значимо въздействие върху всички подгрупи по пол, възраст и равнище 
на образование. 

5. В Украйна е проведено проучване на ефекта от всички мерки на пазара на 
труда, но акцентът е върху заетостта в публичния сектор и обученията на безработните 
лица. Установено е, че непосредствено след приключване на програмата ефектът при 
заетостта в публичния сектор е по-голям в сравнение с обученията. Резултатите са 
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публикувани от Olga Kupets. през 2000 г. (The Impact of Active Labor Market Policies on 
the Outflows from Unemployment to regular jobs in Ukraine). 

Подобни проучвания на нетния ефект от активната политика на пазара на труда 
са провеждани и в други страни извън Европа.  

 

III. Нетни оценки на програмите и мерките на пазара на труда в страни 
извън Европа 

1. Проучване на ефекта на бюрата по труда в Съединените американски 
щати (САЩ) и по-специално в щатите Вашингтон и Орегон. За целта е използван 
квази-дизайн на експеримента и е установено, че при тестовата група времето на 
намиране на работа е средно 3,4 седмици, а при контролната група е 7,2 седмици. 
Резултатите са публикувани от Jacob и Petta през 2000 г. 

Резултати от друго проучване в Съединените американски щати са публикувани 
от Hollenbeck през 2003 г. и обхващат 9 разнообразни програми за обучения и заетост. 
При 7 от тези програми е установен положителен нетен ефект, който варира между 3 % 
и 12 %. 

Оценка на ефекта от работата на Центъра за заетост и обучение в САЩ. В 
изследването се проследява последващата заетост на участвалите в обученията лица в 
продължение на 30 месеца. Резултатите са представени от Miller през 2003 г., които 
посочват по-голям ефект при жените в сравнение с мъжете. Едно от обясненията за 
тази разлика е, че обученията са предимно в областта на администрацията, където 
жените се реализират по-лесно отколкото мъжете. 

Друго проучване, което е проведено в САЩ, обхваща програми за преминаване 
от безработица към самонаетост. Проучването е проведено в щатите Ню Йорк, Ню 
Джърси, Орегон, Пенсилвания, Мейн, Мериленд и Делауеър. Резултатите показват, че 
58 % от участниците в програмата от Ню Йорк и 60 % от участниците от Ню Джърси са 
заети 3 години след приключването на програмата. Резултатите са публикувани от 
Kosanovich през 2001 г. 

2. В Канада е проведено проучване за ефекта от обученията на безработните 
лица, включително за дългосрочно безработни, за връщане към заетост на жени, които 
дълго време не са участвали на пазара на труда (над 3 години). Обобщените резултати 
за пет от тези програми са публикувани от Park през 1996 г. 

Друго изследване в Канада обхваща програма, която е насочена към младежи, 
които са напуснали училище и са на възраст между 15 и 30 г. Целта на програмата е да 
осигури стаж на младежите чрез заетост, която е между 6 и 9 месеца. Проучването е на 
Human Resources Development Canada през 1999 г. 

Отново в Канада са извършени проучвания и на проект за насърчаване на 
самотни родители. Резултатите са публикувани от Michalopoulos през 2002 г. и 
показват, че в продължение на три години след участието си в програмата лицата 
увеличават своя доход с 30 %. 

3. Stromback публикува през 1999 г. резултати от изследване на програми и 
мерки за заетост и обучение за Австралия. Същият автор прави и друго изследване за 
програма за субсидирана заетост за наемане на дългосрочно безработни и лица в 
неравностойно положение отново в Австралия. Положителен нетен ефект е установен 
както при мъжете, така и при жените. 
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4. Изследване на Националния план за професионално образование (PLANFOR) 
на Бразилия, което е проведено сред младежи от маргинализирани групи. Програмата 
е с бюджет от 300 млн. щ.д., като обхваща около 1,3 млн. души. Резултатите са 
публикувани от Paez de Barros през 2002 г., като показват макар и малък ефект върху 
заетостта, но не и върху доходите на лица. 

Друго изследване на нетния ефект е на програмата за преминаване на 
безработни към самостоятелна заетост, като програмата е включена в Националната 
система за заетост (SINE) на Бразилия. Резултатите са публикувани от Woltermann през 
2002 г. и показват много слаб ефект. 

5. Изследване на програмата за повишаване на производителността и 
пригодността към пазара на труда на младежите от 16 до 29 г. с нисък социален статус 
в Аржентина. Програмата обхваща два етапа – обучение и стаж. Резултатите са 
публикувани от Aedo и Nuñez през 2001 г. и показват, че най-голям ефект има при по-
младите мъже. 

6. Изследване на ефекта от програмите за обучения в Хонг Конг – Китай. 
Обученията са два вида: (1) към придобиване на самоувереност и познания на пазара на 
труда и (2) компютърни и езикови обучения. Chan и Suen публикуват резултатите през 
2000 г., в които се посочва, че няма установени положителни ефекти от тези обучения. 

7. Друго изследване е сред програмата за обучение на безработни за 
възстановяване на работа в Република Корея. Kang и Lee посочват, че след 
приключване на програмата участниците в нея започват по-активно да си търсят 
работа. Изследването е публикувано през 2001 г. 

8. Изследване на Програмата за увеличаване на заетостта и заплащането 
(Probecat) в Мексико. По време на програмата стажантите получават минималната 
заплата по време на обучението за период от 6 месеца и след това се осигурява заетост 
на лицата. Wondon и Minowa посочват, че програмата няма съществен ефект. 

9. Изследване на програмата “Chile Joven” за обучение и развитие на умения 
сред безработни младежи на възраст между 15 и 24 години в Чили. Изследването е 
реализирано от Santiago Consultores Asociados и показва висок ефект най-вече сред 
участвалите в програмата мъже. 

10. Изследване на програмата за краткосрочно обучение и субсидирана заетост 
за период от 6 до 12 месеца на младежи от 17 до 24 години в Уругвай. Резултатите са 
публикувани от Fawcett през 2002 г. и показват, че вероятността за заетост след 
програмата се увеличава с 60 %, времето за намиране на работа е 8,5 месеца, а доходите 
на лицата нарастват с около 20 %. 

IV. Нетни оценки на програмите и мерките на пазара на труда, които са 
провеждани в България. 

До момента в България са проведени няколко изследвания на активната 
политика на пазара на труда, като те са изготвени за Министерство на труда и 
социалната политика, чрез които са получени нетни оценки на програмите и мерките. В 
хронологична последователност те са следните: 

1. „Нетна оценка на въздействието на активни програми на пазара на труда“, 
като изследването е проведено от WYG International през 2007 година. В това 
изследване е посочено, че методологията се базира на случаен експеримент (или по-
точно на квази-дизайн на експеримента). Оценени са два основни ефекта: 1) брутните 
ефекти (наричайки го „брутен ефект основна група“) и 2) ефект на „мъртвото тегло“ 
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(наричайки го „брутен ефект на контролна група“7). Проучването включва 2 463 
участници в програмите, разпределени в 18 индивидуални програми и контролна група 
от 2 560 безработни лица в разглежданата година. 

В крайна сметка е изчислен и нетен ефект по различни програми, който силно 
варира. Например, при програма „Асистенти на хора с увреждания“ нетният ефект е 
само 2 %, а при програмата за Работа за безработни младежи до 29 г. достига до 41,9 %.  

2. „Извършване на последваща оценка на ефекта от активната политика на 
пазара на труда на индивидуално ниво“. Оценката е проведена през периода август 
2013 - август 2014 г. и е извършена от обединение „Активни политики на пазара на 
труда“. В изследването са обхванати всички програми и мерки, които са включени в 
Националния план за действие по заетостта през 2011 г. и са финансирани със средства 
от държавния бюджет. В рамките на изследването са получени оценки за нетния ефект 
по следния начин: 

   -   -   -  NE GE DW SE DS  

където NE е крайният нетен ефект, GE - брутният ефект, DW - ефектът на 
„мъртвото тегло“, SE - ефектът на заместване и DE е ефектът на изместване. Детайлно 
тези ефекти са описани от Атанасов (2016) и Обединение Активни политики на пазара 
на труда (2014). 

При оценен общ брутен ефект от последваща заетост след приключване на 
изследваните програми и мерки от 47,4%, ефект на заместване от 0,4%, ефект на 
изместване от 4,4%  и ефект на „мъртвото тегло“ от 29,6%, то крайният нетен ефект 
има стойност от 13,2 процентни пункта. 

3. Последното изследване на нетния ефект от активната политика на пазара на 
труда е извършено през 2017 г. от Обединение „И-Рисърч“. В него обект на оценката са 
програмите и мерките, които са включени в Националния план за действие по заетостта 
през 2015 г. и са финансирани със средства на държавния бюджет. Използваната 
методология е идентична с тези от предходното изследване, като отново е измерен 
нетния ефект, като резултат от брутните ефекти, ефекта на „мъртвото тегло“, ефект на 
заместването и изместването. При оценен общ брутен ефект от последваща заетост след 
приключване на изследваните програми и мерки от 59,3 %, ефект на заместване от 0,6 
%, ефект на изместване от 4,1 % и ефект на „мъртвото тегло“ от 40,1 %, то крайният 
нетен ефект има стойност от 14,5 процентни пункта.  

Нетни оценки са получени както за отделните програми и мерки, така и по 
отделни социално-демографски характеристики, като пол, възраст, степен на 
завършено образование, професионална квалификация, по продължителност на 
безработицата, вид на населеното място и други – за повече информация относно 
използваната методология и получените резултати виж Обединение „И-Рисърч“ (2017). 

4. Други изследвания на пазара на труда в България. 

В България са провеждани и някои други проучвания на пазара на труда, които 
са свързани с изследване на ефекта от активната политика на пазара на труда. 
Например през 2005 г. е проведена междинна оценка на национална програма „От 
социални помощи към осигуряване на заетост“, но то се отнася само до посочената 
програма и не са изследвани допълнителните ефекти, като ефект на заместване и 
изместване. 

                                                 
7 За повече информация относно тези ефекти виж Атанасов (2016). 
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Друга оценка на нетното въздействие на активните програми на пазара на труда 
е реализирано през 2000 г. от Холандски икономически институт и в него е участвал 
международен екип от експерти с ръководител Кенет Уолш. През 2010 г- е направена 
оценка на нетния ефект от посредническите услуги по заетостта, под ръководството на 
Мариана Коцева. За пълнота трябва да се посочи, че първото изследване е реализирано 
още през 1996 г., с което целта е да се определи само брутния ефект. 

Заключение 

В доклада е представен международния опит в изследването на нетния ефект от 
активната политика на пазара на труда и приложението му в България. Изследвани са 
множество публикации по темата, които обхващат нетни оценки на активната политика 
на пазара на труда. Общо е проучен опита в 28 страни, в това число страните от 
Европейския съюз, други европейски страни и страни от целия свят. 

В България вече е натрупан съществен опит в провеждането на оценките на 
активната политика на пазара на труда. Последната нетна оценка на програмите и 
мерките, чрез които се реализира активната политика на пазара на труда, е направена 
през 2017 г., а следващата планирана такава оценка се очаква да бъде направена през 
2017 г. Резултатите от проведените нетни оценки са приети от Министерство на труда и 
социалната политика и се използват пълноценно при разработването на новите 
програми и мерки, които се включват в ежегодно изготвяния Национален план за 
действие по заетостта.  
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МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НЕТНИЯ ЕФЕКТ ОТ 
АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ В 

БЪЛГАРИЯ 

Резюме: Активната политика на пазара на труда е ефективно средство за борба с 
безработицата, за ограничаване на бедността и преодоляване на социалната изолация, 
поради което се налага и нейното периодично изследване. Основната цел на доклада е 
свързана с изследване на международния опит в оценяването на активната политика на 
пазара на труда и нейното приложение в България. Обект на изследване са програмите 
и мерките, чрез които се реализира активната политика на пазара на труда в различните 
страни. Резултатите от доклада могат да бъдат използвани от една страна за сравнение 
на постигнатите резултати от активната политика на пазара на труда в различните 
страни, а от друга страна да се усъвършенства методологията за оценка на активната 
политика на пазара на труда в бъдеще. 

Ключови думи: пазар на труда, активна политика, последваща оценка. 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE NET EFFECT SURVEY OF THE 
ACTIVE LABOUR MARKET POLICY AND ITS APPLICATION IN BULGARIA 

Abstract: Active labor market policy is an effective tool for fighting high 
unemployment, reducing poverty and overcoming social exclusion, and it is also necessary to 
periodically estimate it. The main purpose of the report is to examine the international 
experience in assessing the active labour market policy and its application in Bulgaria. The 
subject of research is the programs and measures through which the active labour market 
policy in the different countries is implemented. The results of the report can be used, on the 
one hand, to compare the results of the active labor market policy in the different countries 
and, on the other hand, to improve the methodology for evaluating the active labour market. 

Keywords: labour market, active policy, ex-post evaluation. 
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ПРИНОС НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ 
ГЛ.АС. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

8 

 

I. Увод 

През последните години все повече се използва активната политика на пазара на 
труда като основно средство за борба с високата безработица, а това от своя страна 
води до ограничаване на бедността и преодоляване на социалната изолация, тъй като 
води до повишаване на пригодността и заетостта на работната сила, адаптира я към 
променящата се конюнктура на пазара на труда, стимулира предприемачеството и 
икономическата инициатива. 

Годишно в страната се изразходват значителни средства за изпълнение на 
активните програми и мерки на пазара на труда, включващи субсидирана заетост, 
обучение и финансова подкрепа на безработните за стартиране на собствен бизнес. 
Всичко това цели насърчаване на заетостта, бързо заемане на свободните работни места 
и подкрепа на групите, които остават в състояние на продължителна безработица с 
тенденции към обедняване. Ефективното разпределяне и изразходване на средствата, 
осигурени от държавния бюджет, за провеждане на активна политика на пазара на 
труда е от особена важност, за да се постигнат максимални резултати, както за 
безработните лица, които участват в програмите и мерките, така също за 
работодателите и обществото като цяло. 

Реализацията на активната политика на пазара на труда в България включва 
широк набор от програми, проекти, схеми и мерки, които могат да имат различни цели, 
като осигуряване на условия за временна или трайна заетост, подобряване и 
придобиване на практически умения чрез обучение на конкретното работно място, 
ограмотяване на възрастни или подобряване на образователното и квалификационно 
равнище на безработните и заетите лица с оглед адаптацията им към изискванията на 
пазара на труда и още много други насоки - за повече информация виж Атанасов 
(2016). 

Поради тази причина възниква необходимостта от периодично изготвяне на 
нетни оценки на ефекта от активната политика на пазара на труда, финансирани със 
средства от държавния бюджет. Тези оценки имат важна роля при информационното 
осигуряване за пазара на труда, тъй като от една страна спомагат за ефикасното 
изразходване на публичните средства, с цел да бъдат постигнати оптимални резултати, 
а от друга страна се разкриват възможности за бъдещи промени, които могат да бъдат 
направени в приоритетните направления на Националния план за действие по заетостта 
(НПДЗ), който се изготвя ежегодно и е свързан с изпълнението на активните политики 
на пазара на труда. 

В тази връзка основната цел, която е постигната с настоящия доклад, е да се 
оцени приноса на активната политика на пазара на труда за намаляване на 
безработицата в страната. Оценките са направени както общо за намаляване на броя на 
безработните лица, така и по отделните основни целеви групи – според техния пол, 
възраст и степен на завършено образование.  
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За постигането на тази цел са използвани следните два основни източника на 
информация: 

1. На първо място това е информацията, предоставена от Агенцията по заетостта 
от нейната „Национална база данни за пазара на труда и ЕСФ”. Основната използвана 
информация е за броя на безработните лица, които са участвали в програмите и 
мерките, включени в Националния план за действие по заетостта през 2015 г. и 
финансирани със средства от държавния бюджет. 

2. Вторият основен източник на информация са получените резултати от 
извършеното през 2017 г. проучване от Обединение „И-Рисърч“9 на тема „Изготвяне на 
оценки на ефекта от активната политика на пазара на труда, финансирана със средства 
от държавния бюджет, на индивидуално ниво (нетна оценка)“ и възложено от 
Министерство на труда и социалната политика. Резултатите са популяризирани от 
автора в няколко обучения проведени през ноември 2017 г. сред представители на 
Министрство на труда и социалната политика и социалните партньори в страната. 

II. Същност на нетна оценка на ефекта от активната политика на пазара на 
труда 

Използваните последващи оценки на ефектите от активната политика на пазара 
на труда могат да бъдат най-разнообразни, но главно те се търсят в две посоки – едната 
към увеличаване на шанса за последваща заетост, а втората към увеличаване на 
доходите, благодарение на тази (по време на програмите и мерките) и на последващата 
заетост. Основният въпрос, на който се търси отговор, е до каква промяна са довели 
изследваните програми и мерки и каква би била ситуацията, ако те не бяха 
осъществени. Резултатите от изследваните програми и мерки, включени в НПДЗ 2015 
са публикувани в доклад - за повече информация виж Обединение „И-Рисръч“ (2017). 

Основните изследвани ефекти са следните: 

А) Брутният ефект при реализацията на една програма/мярка се измерва чрез 
броя на безработните лица (или техния относителен дял), които са били включени в 
дадена програма/мярка и са постигнали резултат, т.е. намерили са работа след 
участието си в съответната програма или мярка. 

1tGE p , 

където GE  е брутният ефект, а 1tp  e относителният дял на лицата от т.нар. 

тестова група, които са си намерили работа към момента на изследването, т.е. през 2017 
г. 

Б) Ефект на „мъртвото тегло“. Този ефект се отнася до случаите, когато 
безработните лица биха били наети от същите работодатели и без наличието на 
субсидия, т.е. резултатът от програмата/мярката би се състоял и без конкретната 
интервенция. При изследване на заетостта „мъртвото тегло“ се измерва чрез броя на 
безработните лица (или техния относителен дял p ) от т.нар. контролна група, които не 
са били включени в конкретната програма/мярка, но въпреки това са постигнали 
резултат, т.е. намерили са си работа. По този начин се получава: 

1CDW p  

                                                 
9 Обединение „И Рисърч“, което е специално създадено дружество по Закона за задълженията и 
договорите и обединява дружествата „Иконометрика“ ЕООД и „Витоша Рисърч“ ЕООД 
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където с DW  е обозначено „мъртвото тегло“, а 1Cp  е относителният дял на 

лицата от контролната група, които са си намерили работа. 

В) Ефект на изместването. Този ефект се наблюдава в случаите, когато 
действията на един участващ в дадена програма работодател имат негативен ефект 
върху действията на друг работодател. Очакванията са, че е възможно една 
организация със субсидирани служители да увеличи производството си, благодарение 
на предимството от намалените разходи за заплати, което от своя страна да води до 
намаляване на производството на конкурентна организация, на която се налага да 
намали числеността на своята работна сила в следствие на този ефект на изместване. 

Г) Ефект на заместването. Ефектите на заместване са налице, когато даден 
работодател наеме субсидиран работник на мястото на редовен работник, който е 
уволнен или изобщо не бива наеман. 

Нетен ефект от провежданите програми и мерки  

След като са оценени всичките посочени по-горе ефекти, е възможно 
получаването на нетната оценка на всяка програма и мярка за обучение и заетост, 
финансирана със средства от държавния бюджет, при която е елиминирано 
евентуалното влияние на другите странични фактори. Така може да се твърди, че 
оцененото нетно влияние се дължи само и единствено на провежданите програми и 
мерки на пазара на труда и да се отговори точно и ясно на въпроса, ако тези програми и 
мерки не бяха провеждани, какво би се случило в действителност на пазара на труда. 
По този начин се доказва, че намирането на работа и увеличаването на доходите е 
благодарение именно само на участието на безработните лица в програмата или 
мярката. 

   -   -   -  NE GE DW SE DS  

където NE  е крайният нетен ефект, GE  - брутният ефект, DW  - ефектът на 
„мъртвото тегло“, SE  - ефектът на заместване и DS  е ефектът на изместване.10 

След като са направени оценките на всичките посочени по-горе ефекти е 
възможно получаването на нетната оценка на всяка програма и мярка за обучение и 
заетост, като се елиминира евентуалното влияние на другите странични фактори, както 
и да се направи сравнение на ефектите на различните социално-демографски групи. 
Получените нетни оценки показват доколко ефикасни са били програмите и мерките, 
включени в НПДЗ 2015. 

Резултатите от проучването сочат, че делът на реализиралите се на пазара на 
труда лица (общо наети, самонаети и пенсионирани) от тестовата група, които са 
участвали в програмите и мерките от НПДЗ 2015, е 59,3 %. Това е и оцененият брутен 
ефект от активната политика на пазара на труда. 

Същият този дял от контролната група е 40,1 %, което е ефекта на „мъртвото 
тегло“ и той е с 19,2 процентни пункта по-нисък от тестовата група. Това означава, че 
участвалите в програмите и мерките лица са имали с близо 50 на сто по-голям шанс за 
реализация, отколкото ако не бяха включени в активните мерки на пазара на труда.  

При оценени общ брутен ефект от последваща заетост след приключване на 
изследваните програми и мерки от 59,3 %, ефект на заместване от 0,6 %, ефект на 
изместване от 4,1 % и ефект на „мъртвото тегло“ от 40,1 %, то крайният нетен ефект 

                                                 
10 За повече информация за нетния ефект и начините на оценяване виж Атанасов (2016) 
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има стойност от 14,5 процентни пункта. Това означава, че ако не беше реализирана 
активната политика на пазара на труда чрез програмите и мерките, включени в НПДЗ 
2015, броят на безработните лица би бил в момента по-голям. 

 

III. Принос на активната политика на пазара на труда за намаляване на 
безработицата в страната. 

Приносът на активната политика на пазара на труда (АППТ) се измерва чрез 
нетния ефект на програмите и мерките, включени в НПДЗ 2015. Както е посочено по-
горе, нетният ефект е 14,5 процентни пункта, т.е. без реализацията на активната 
политика броят на безработните лица би бил с 14,5 % по-голям от тези включени в 
НПДЗ 2015. По данни от отчета на Националния план за действие по заетостта през 
2015 г. са обхванати общо 26 858 лица в заетост и обучение. Това означа, че общият 
принос на АППТ може да се оцени като намаляване на броя на безработните лица с 
3 895 души. 

Общият принос може да бъде разделен и по отделни целеви групи. Както е 
посочено в доклада на Обединение „И-Рисърч“ (2017), нетният ефект е различен при 
различните групи, затова оценката за приноса за намаляване на безработицата в 
страната е направена и по някои основни целеви групи. Тъй като ефектите на 
заместването и изместването не могат да бъдат установени по отделни групи, а само по 
програми и мерки, при оценката на приноса на АППТ е направена презумпцията, че 
ефектите на заместването и изместването са еднакви в отделните изследвани целеви 
групи. 

Първото основно разделение на приноса на АППТ за намаляване на 
безработицата е по признака пол. Резултатите са представени по-долу в таблица 1. 

Таблица 1. Принос на АППТ за намаляване на безработицата по признака пол 

Пол Бр
ой лица

Дя
л (%)

Мъже 142
1

3
6 5

Жени 247
4

6
3 5

Общо 389
5

1
00 0

Активната политика на пазара на труда е допринесла в по-голяма степен за 
намаляване на броя на безработните жени, в сравнение с безработните мъже. От общо 
3 895 души близо две трети (63,5 %) са жени и само 36,5 % са мъже. Това се получава 
поради следните два факта: на първо място в изследваните програми и мерки участват 
повече жени, отколкото мъже и на второ място нетният ефект при жените е по-голям 
отколкото при мъжете. 

Второто основно разделение на приноса на активната политика на пазара на 
труда за намаляване на безработицата е по признака възраст. Резултатите са 
представени в таблица 2.  
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Таблица 2. Принос на АППТ за намаляване на безработицата по признака 
възраст 

Възраст 
Бр

ой лица
Дя

л (%)

До 29 г. 2
320

5
9 6

От 30 до 49 г. 7
53

1
9 3

Над 50 г. 8
22

2
1 1

Общо 3
895

1
00 0

При изследването на приноса на АППТ за намаляване на безработицата може да 
се направи изводът, че основно тя води до намаляване на младежката безработица, 
основно поради това, че голяма част от програмите и мерките са насочени към младежи 
до 29 години, а освен това нетният ефект при тях е висок. 

Третият признак, по който е разделен общият принос на АППТ за намаляване на 
безработицата в страната, е признакът образование. Резултатите са представени в 
таблица 3. 

Таблица 3. Принос на АППТ за намаляване на безработицата по признака 
образование 

Образование 
Бр

ой лица
Дя

л (%)

Начално и по-ниско 4
49

1
1 5

Основно 7
10

1
8 2

Средно 2
226

5
7 2

Висше 5
10

1
3 1

Общо  3
895

1
00 0

Най-голям е приносът за намаляване на безработицата сред лицата със средно 
образование. Това е логично, като се има предвид, че те са и най-голямата група от 
безработните лица, макар че най-голям нетен ефект има при лицата с начално и по-
ниско образование. 

IV. Заключение 

В доклада са представени резултатите от направените оценки за приноса на 
активната политика на пазара на труда за намаляване на безработицата в страната. 
Може да се каже, че благодарение на програмите и мерките, които са включени в 
Националния план за действие по заетостта през 2015 г., в момента общият брой на 
безработните лица е по-малък с 3 895 души. 

Активната политика на пазара на труда е довела до намаляване най-вече на 
безработните жени, младежите до 29 години и лицата със средно образование. 
Получените оценки са получени въз основа извършената последваща оценка на ефекта 
от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво (нетна оценка), както и 
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на официални данни за включените в различни програми и мерки лица, предоставени 
от Агенция по заетостта. 
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ПРИНОС НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА 
НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ 

Резюме: Основната цел на активната политика на пазара на труда е да се 
използва като ефективно средство за борба с безработицата. Поставената цел с доклада 
е свързана с оценяване на приноса на активната политика на пазара на труда за 
намаляване на безработицата в страната. За целта са използвани данни от проведената 
нетна оценка на пазара на труда през 2017 г., както и официални данни, предоставени 
от Агенция по заетостта за включените в програмите и мерките на Националния план за 
действие по заетостта през 2015 г. лица. 

Ключови думи: пазар на труда, активна политика, намаляване на безработицата. 

 

THE ACTIVE LABOUR MARKET POLICY CONTRIBUTION FOR 
REDUCING UNEMPLOYMENT IN BULGARIA 

Abstract: The main goal of the active labour market policy is to use it as an effective 
tool for reducing unemployment. The main purpose of the report is to assess the contribution 
of active labour market policy to reducing unemployment in the country. For this purpose, 
data from the conducted labour market assessment in 2017 and official data provided by the 
Employment Agency for persons included in the programs and measures of the National 
Action Plan for Employment in 2015 are used. 

Keywords: labour market, active policy, reducing unemployment. 
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ИКОНОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА ДИНАМИКАТА 

НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО ОТ ИЗБРАНИ ФАКТОРИ НА БИЗНЕС 

СРЕДАТА 
АС. Д-Р ВАСИЛ БОЗЕВ11 

 

В рамката на настоящото изследване е направен опит за количествена оценка на 
влиянието на отделни фактори на бизнес средата върху икономическия растеж. Като 
частен случай е изследвана фактическата динамика на продукцията на сектор 
„Търговия“ в българската икономика за периода 2010-2016 година.  

За целта са използвани данни от два относително независими източника в 
рамките на държавната статистика: 

 краткосрочната бизнес статистика (динамика на оборота на търговията на 
дребно) – индекса представя с месечна периодичност измененията в оборота на 
предприятията в сектор „Търговия“12. Изчислява се в НСИ въз основа на нетните 
приходи от продажба на продукция, стоки и услуги на наблюдаваните единици, 
включително всички данъци и такси (с изключение на ДДС и други приспадащи се 
данъци), а също и приходите от продадените суровини и материали. 

 бизнес наблюденията в търговията (оценки за бизнес конюнктурата) – 
индекса представя с месечна периодичност оценките на анкетираните мениджъри за 
настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията от сектор „Търговия“13. 
Изчислява се също от НСИ като средна геометрична на „балансите на оценките“ 
(разликата между дяловете на респондентите, дали положителни и отрицателни 
оценки) за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в търговията. 

Специален интерес тук е фокусиран върху резултатите от въпрос, свързан с 
евентуалното влияние на група фактори на бизнес средата. Респондентите са приканени 
да посочат такива фактори, давайки отговор на въпроса „Кои фактори затрудняват в 
най-голяма степен дейността на Вашето предприятие?“.  

Предоставена е възможност за посочване на един, два или повече такива 
фактори, като е предложен конкретен списък от фактори (табл.1). 

За всеки месец от изследвания период НСИ публикува относителния дял на 
мениджърите, посочили даден фактор за негативно влияещ върху дейността на 
предприятието към момента на провеждане на наблюдението. 

 

 

 

 

                                                 
11 УНСС, катедра „Статистика и иконометрия” 
12 НСИ, Краткосрочна бизнес статистика, Индекси на оборота в раздел търговия на дребно, без 

търговията с автомобили и мотоциклети (http://www.nsi.bg/bg/content/895/индекси-на-търговията-на-
дребно-без-търговията-с-автомобили-и-мотоциклети ). 

13 НСИ, Бизнес наблюдения, Наблюдение на бизнес тенденциите в търговията 
(http://www.nsi.bg/bg/content/943/индекси-на-оборота-в-раздел-„търговия-на-дребно-без-

търговията-с-автомобили-и-мотоциклети“). 



36 

Таблица 1. Фактори на бизнес средата, обхванати в проучването на НСИ 
„Бизнес наблюдения в търговията на дребно“ 

Фактор 

1 
Търсене 

2 
Предлагане 

3 
Конкуренция в бранша 

4 
Финансови проблеми 

5 
Несигурна икономическа среда 

6 
Недостиг на работна сила 

7 
Недостиг на площ (търговска и/или складова) 

8 
Други 

 

Променливата с обобщаващ характер относно влиянието на бизнес средата като 
цяло е V5 – “Несигурна икономическа среда” (% на посочилите този фактор). Нейната 
динамика през периода е представена на фигура 1. установяват се няколко подпериода 
на систематично поведение на тази променлива: 

Фигура 1. Динамика на относителния дял на мениджърите, посочили като 
затрудняващ фактор „Несигурна икономическа среда“ 
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 2000-2004 г. – леко покачване на средно равнище на показателя (с около 10 
процентни пункта); 

 2004-2008 г. – устойчиво понижение на дела с около 10 процентни пункта (до 
20%), което е свързано с благоприятните промени в българската икономика в годините 
преди и непосредствено след пълноправното членство на България в ЕС; 

 2008-2012 г. – рязък скок на дела с над 40 процентни пункта (до нива 60-70%) 
поради първите удари на глобалната финансова и икономическа криза от 2008-2009 г.; 

 2010-2016 г. – устойчиво понижение на показателя (с около 15-20 процентни 
пункта) в периода на стагнация и предполагаемо възстановяване от кризата. 

Поради сравнително хомогенния характер на динамиката, изключваща 
значителни шокове и скокообразно поведение, анализът на факторите е фокусиран 
върху 6,5 годишния период от 01.2010 г. до 06.2016 г. (общо 78 месеца). В таблица 2 са 
представени коефициентите на корелация на променливата „Индекс на търговията на 
дребно“ с всяка от осемте променливи за факторите на бизнес средата. За проследяване 
на евентуални лагови ефекти тези корелации са изчислени и спрямо променливите за 
факторите, взети с лаг 1 и 2 (т.е. при закъснение на ефекта с 1 или 2 месеца). 

Таблица 2. Корелационни коефициенти между индекса на търговията на дребно 
и променливите за бизнес средата 

Фактори на бизнес средата 
Лаг 0 Лаг 1 Лаг 2 

R Sig R Sig R Sig 

Търсене ,043 ,706 ,138 ,232 ,192 ,097

Предлагане ,487 ,000 ,514 ,000 ,475 ,000
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Конкуренция в бранша ,507 ,000 ,520 ,000 ,560 ,000

Финансови проблеми -,512 ,000 -,557 ,000 -,606 ,000

Несигурна икономическа 
среда -,061 ,598 -,120 ,300 -,136 ,243

Недостиг на работна сила ,500 ,000 ,520 ,000 ,541 ,000

Недостиг на площ 
(търговска и/или складова) -,417 ,000 ,351 ,002 ,301 ,008

Други -,311 ,000 -,372 ,001 -,406 ,000

Пояснения: “R” – коефициент на линейна корелация между „Индекс на 
търговията на дребно“ и променливата за даден фактор на бизнес средата, с отчитане на 
лаг до 2 месеца; Sig” – емпирично равнище на значимост на R (при Sig < 0,01; 0,05; 0,10 
корелацията може да се приеме за статистически значима при риск за грешка от 1%; 
5%; 10%). Корелационните коефициенти, маркирани в сиво, са статистически 
незначими. 

Получените резултати свидетелстват за устойчиви влияния на отделни фактори 
на бизнес средата върху динамика на търговията в рамките на изследвания 6,5-годишен 
период. Най-висок отрицателен корелационен коефициент – в интервала [-0,7; -0,5], 
показващ висока степен на корелационна зависимост – се установяват при фактора: 

(1) финансови проблеми; 

като при него е налице както директен ефект на конюнктурата през дадения 
месец, така и ефекти „със закъснение“ в резултат на неблагоприятно състояние от 
предходните два месец. Отрицателният знак на коефициента на корелация показва, че 
при нарастване на процента на мениджърите, посочили финансовите проблеми като 
неблагоприятно въздействащи през дадения месец, се установява средно взето 
понижение на индекса на търговията на дребно през изследвания период. Обратно, при 
по-благоприятна конюнктура на бизнес средата (респ., по-нисък процент на посочване 
от страна на мениджърите) се наблюдава закономерно покачване на индекса на 
търговията на дребно.  

Най-висок положителен корелационен коефициент – в интервала [0,7; 0,5], 
показващ висока степен на корелационна зависимост – се установяват при фактори: 

(2) предлагане; 

(3) конкуренция в бранша; 

(4) недостиг на работна сила; 

като при конкуренцията в бранша и недостига на работна сила е налице както 
директен, така и ефекти „със закъснение“ от 1 и 2 месеца, при предлагането е налице 
само ефект с лаг 1 месец. Положителния знак показва, че при нарастване на процента 
на мениджърите, посочили дадения фактор като неблагоприятно въздействащ през 
дадения месец, се установява средно взето повишаване на индекса на търговията на 
дребно през изследвания период. Предлагането и конкуренцията в бранша са тясно 
свързани, което показва, че повишаването на предлагането засилва конкуренцията, 
което води до подобряване на средата и повишаване на индекса на търговия на дребно. 
Що се отнася до положителния знак при недостига на работна сила мениджърите:  
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 изпитват хроничен недостиг на работна сила (и най-вече квалифицирана) за 
промишлените отрасли; 

 по-ясно усещат слабостите в икономическото законодателство, предвидено да 
регулира и подпомага стопанската дейност. 

По-ниски нива на умерена степен на корелационна зависимост [-0,5; -0,3] и [0,5; 
0,3] се установява при следните фактори: 

(5) предлагане; 

(6) недостиг на площ (търговска и/или складова); 

(7) други. 

При факторите „недостиг на площ“ и „други“ се наблюдава значим директен и 
значим лагов ефект и на двата лага, като фактора „други“ няма допълнителна 
формулировка и той бива посочван от мениджърите в случай, че имат затруднения 
различни от посочените фактори. Ефекта на фактора „предлагане“ и неговия знак вече 
беше изяснен при предишната група фактори. 

За прецизиране на анализа си поставяме за цел да установим дали гореописаните 
ефекти на факторите на бизнес средата, обхванати в проучването на бизнес 
тенденциите в промишлеността, може да се проявят и при многомерен анализ на 
факторните влияния. Това се постига чрез построяване на множествен регресионен 
модел от вида: 

ttttt XFFY    1991221110 ...  

където Y е зависимата променлива (индекс на търговията на дребно), а X1–X8 са 
променливи за факторите на средата. Избрани са за включване променливите с лаг 3 
(закъснение на ефекта с 3 месец) поради сравнително по-добрите им резултати при 
оценяването на единичните корелации със зависимата променлива. 

Таблица 3. Резултати от множествен регресионен модел при зависима 
променлива „Индекс на търговията на дребно“ 

Променливи 
Коеф.на 
регресия 

Станд. 
коеф. 

t Sig.t 

Константа b0 119,536 5,028 ,000

Търсене -,175 ,158 -1,102 ,275

Предлагане ,059 ,352 ,167 ,868

Конкуренция в бранша ,143 ,177 ,807 ,423

Финансови проблеми -,435 ,156 -2,790 ,007

Несигурна икономическа среда ,017 ,186 ,093 ,926

Недостиг на работна сила 1,533 ,565 2,713 ,008

Недостиг на площ (търговска и/или складова) ,275 2,193 ,125 ,901

Други -,295 ,241 -1,226 ,225

R=0,715   R2=0,51     Sig(F)=0,000     Sig(K-S)=0,96     Sig(B-P)=0,51    DW=1,27 

 

Обобщените резултати от модела показват наличие на значителна множествена 
корелация, като обяснява 51% от варирането на месечния индекс на търговията на 
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дребно за периода 2010-2016 г. Диагностиката на модела показва, че са изпълнени 
изискванията към остатъчния компонент, които позволяват коректна проверка на 
статистически хипотези за значимост на параметрите на регресионния модел чрез тест 
на Стюдънт: 

 тъй като равнището на значимост на теста на Колмогоров-Смирнов 
Sig.(K-S)=0,96 надхвърля значително риска за грешка алфа=0,05, то остатъчният 
компонент може да се приеме за нормално разпределена случайна величина; 

 тъй като равнището на значимост на теста на Бройш-Паган Sig.(B-
P)=0,51>0,05, то остатъчният компонент може да се приеме за хомоскедастична 
случайна величина; 

 числовата стойност на теста на Дърбин-Уотсън DW=1,27 попада под 
критични граници на теста, установени при дължина на реда N=77 и брой независими 
променливи k=9, при което може да се направи извод за наличието на автокорелация от 
първи порядък в остатъчния компонент (DW<dL=1,399;dU=1,867), което е нормално 
проявление при времеви редове. Самият коефициент на автокорелация е оценен на 
r=0,348 при явно свидетелство за статистическа значимост (Sig.r=0,002<0,05). На база 
на двата критерия има основание да се приеме, че изискването за независимост на 
остатъчния компонент не е изпълнено. 

Оценяването на нетните (частни) коефициенти на регресия дава друга гледна 
точка към анализа на факторите на бизнес средата. Тук всеки ефект се установява „при 
равни други условия“, т.е. при елиминиране влиянието на останалите 7 независими 
променливи. В тази рамка като статистически значими отрицателни ефекти се 
установяват само при две от променливите: 

 финансови проблеми; 

 недостиг на работна сила. 

Наличните положителни коефициенти тук остават статистически незначими, 
което показва нестабилните ефекти на тези фактори на бизнес средата върху 
динамиката на търговията на дребно. Очевидно, от най-съществено значение за 
положителната посока на индекса на търговията на дребно е липсата на финансови 
проблеми, както и недостига на работна сила. Освен положителния знак, който беше 
разтълкуван при определяне на корелационния лаг за фактора работна сила, може да се 
каже, че мениджърите търсят работна сила сега когато очакват увеличение на оборота 
на дребно след 3 месеца. Затова в рамките на този диапазон мениджърите изпитват 
хронична нужда от работна сила, но това не пречи впоследствие техния оборот на 
дребно да се увеличава. Що се отнася до финансовите проблеми, те влияят в обратна 
посока. Стандартизираният коефициент на регресия за променливата „недостиг на 
работна сила“ (0,565) е близо 3,5 пъти по-висок  от този за променливата „финансови 
проблеми“ (0,156). Това дава основание да се заключи, че факторът „недостиг на 
работна сила“ се установява като най-съществен за динамиката на търговията на 
дребно в България през изследвания период. 
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ИКОНОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА НА ДИНАМИКАТА 
НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО ОТ ИЗБРАНИ ФАКТОРИ НА БИЗНЕС 

СРЕДАТА 

Резюме: В рамката на настоящото изследване е направен опит за количествена 
оценка на влиянието на отделни фактори на бизнес средата върху фактическата 
динамика на продукцията на сектор „Търговия“ в българската икономика за периода 
2010-2016 година. 

Ключови думи: търговия, бизнес среда, икономика. 

 

ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF THE RETAIL 
TRADE ON SELECTED FACTORS OF THE BUSINESS SENTIMENT 

Abstract: In the framework of the present study, an attempt was made to quantify the 
impact of individual factors on the business sentiment on trade production in Bulgarian 
economy for the period 2010-2016. 
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ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КЛЪСТЕРИ ОТ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) 
ПРОФ. Д.ИК.Н. ЕМИЛ ДЕНЧЕВ14 

 

Увод 

Обединяването на малките и средни предприятия (МСП) в клъстери от 
определен тип е иновационната политика и се базира на новите, динамично променящи 
се условия в бизнес средата. 

За повишаване на своята конкурентоспособност клъстерите използват 
съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ), в т.ч. интегрирани 
бизнес информационни системи, каквито са ERP системите (Enterprise Resource 
Planning Systems). Проблемът е, че в базовата функционалност на тези системи не е 
включена възможност за консолидиране (обобщаване) на информацията от МСП на 
ниво клъстер, необходима за мениджмънта на клъстера. 

За тази цел е необходимо разработване на модел за развитие на ERP системата, 
включващ алтернативни решения, като - използване на BI (Business Intelligence) 
платформи (Tableau, QlikView и т.н.) и технологии от групата „Големи данни“ (Big 
Data) или SQL заявки. 

Изследването обхваща само членовете на Асоциацията на Бизнес Клъстерите 
(АБК) в България и е установило нивото на информационно осигуряване на 
мениджмънта на клъстерите, съществуват ли проблеми и как те могат да бъдат решени 
с алтернативни средства. 

1. Характеристика на МСП в България: 

„Броят на малките и средните предприятия в България през 2013 г. е над 300 
хиляди, което представлява 99.8% от всички предприятия. Най-многобройни са микро 
предприятията със заети от 0 до 9 лица, чийто дял е 91.9% от всички предприятия. 
Следва групата на малките предприятия със заети от 10 до 49 лица - 6.7%, и на 
средните предприятия със заети от 50 до 249 лица - 1.3%“. [1] 

Основна характеристика на малкия и средния бизнес в България продължава да 
бъде наличието на голям брой микро предприятия. Те обаче имат ниска средна заетост 
(2.0 заети на едно предприятие) [1] и сравнително ниска производителност на труда, 
която е по-ниска в сравнение както с групата на малките, така и с групата на средните 
предприятия. Според Л. Янева „Запазват се големите териториални диспропорции в 
характеристиките на малкия и средния бизнес в България. В териториален аспект най-
привлекателен за развитие на малък и среден бизнес продължава да бъде Югозападният 
статистически район. На другия полюс е изключително ниският структурен принос на 
Северозападния район, чиито дялове се движат между 2 и 5% по отделните 
показатели“. [1] Липсата на достатъчно инвестиции за разширяване и модернизиране на 
дейността по производството на стоки и предоставянето на услуги обаче не съдейства 
за повишаване на конкурентоспособността на МСП и създава обстановка на 
несигурност. 

МСП в България са с: 

 относително малка численост на заетите; 

                                                 
14 професор, катедра ИТК, УНСС 
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 опростена организационна структура и система на управление; 
 минимален размер на необходимите инвестиции; 
 кратък срок на изграждане. 

Предимствата на МСП се изразяват в: 

 висока степен на мобилност; 
 рационално използване на суровини и материали; 
 осъществяване на система на контрол върху дейността; 
 по-малко бизнес партньори; 
 по-добра координация; 
 при равни други обстоятелства те създават нови работни места. 

Недостатъците на МСП са свързани с: 

 недостиг на ресурси; 
 силна зависимост от околна бизнес среда; 
 висока степен на неустойчивост; 
 затруднен достъп до кредити. 

 

Изводи 

Поради „затруднения достъп до кредити“ и оттук „недостиг на ресурси“, МСП в 
България нямат възможност да прилагат „добри“ практики в своите бизнес процеси, в 
т.ч. да инвестират в бизнес информационни системи, което е рисков фактор за 
намаляване на конкурентоспособността им. Една от възможностите за решаване на тези 
проблеми е обединяването им в браншови организации (клъстери) и извършване на 
„включен“ реинженеринг на бизнес процесите чрез използване на системи за планиране 
ресурсите на предприятието (ERP системи) и съвременни информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ). 

2. Характеристика на клъстерите 

Според Марин Иванов „Клъстерът e cъвĸyпнocт oт фиpми, дocтaвчици, 
пoддocтaвчици нa ycлyги, фиpми oт cxoдни пpoизвoдcтвa и cвъpзaнитe c тяx 
инcтитyции (пpaвитeлcтвo, бизнec opгaнизaции, aĸaдeмични oбщнocти, финaнcoви 
инcтитyции и дp.“. [2] 

Дpyгa дeфиниция зa ĸлъcтep дава Майкъл Портър „Гeoгpaфcĸи cвъpзaнa 
ĸoнцeнтpaция oт cxoдни, взaимooбвъpзaни или дoпълвaщи ce фиpми c aĸтивни ĸaнaли 
зa дeлoви взaимooтнoшeния, ĸoмyниĸaция и диaлoг, ĸoитo пoлзвaт oбщa 
cпeциaлизиpaнa инфpacтpyĸтypa, пaзapи нa тpyд и ycлyги и ca изпpaвeни пpeд oбщи 
възмoжнocти зa paзвитиe и зaплaxи.“ [3] 

Според Майкъл Портър, клъстерите ce бaзиpaт нa cиcтeмaтични вpъзĸи мeждy 
фиpмитe, и ce oтнacят зa ocнoвнoтo или cъпътcтвaщo пpoизвoдcтвo, тexнoлoгиитe, 
пpиpoднитe pecypcи, ĸвaлифиĸaциятa нa пepcoнaлa и ĸaнaлитe зa диcтpибyция. 
Kлъcтepът мoжe дa ce ĸвaлифициpa ĸaтo oбщнocт, ĸoятo paбoти зa eднa цeл - дa бъдe 
пoдпoмoгнaт ocнoвния бизнec, ĸaтo c тoвa ce гapaнтиpa ycпeшнoтo paзвитиe и нa 
дeйнocтитe, ĸoитo ca нaлицe пoĸpaй ocнoвния бизнec. Ocвeн тoвa тe зaeднo cпoдeлят 
пpoблeмитe cи и peшeниятa зa тяx. Taĸa или инaчe, нeзaвиcимo oт тepминoлoгичнитe 
вapиaции яcнo e, чe ĸлъcтepът e дoбpoвoлнo oбeдинeниe нa ĸoмпaнии, ĸoитo имaт oбщ 
интepec oт тoвa. [3] 
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Според Емилия Закова от Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, 
клъстерът е своеобразна самоорганизираща се производствена система, в която 
фирмите си сътрудничат във вертикални или хоризонтални „вериги“ за получаване на 
допълнителна добавена стойност и за повишаване на конкурентоспособността. 
Клъстерът се състои от група фирми, които обикновено имат известен опит в 
сътрудничеството помежду си. Отделните мерки, насочени за взаимодействие и в 
услуга на фирмите, по отношение на иновации, дизайн, качество, продуктово развитие 
и маркетинг са изключително важни. Най-важното обаче, което може да постигне 
клъстерът, е практическата стъпка към бизнес-коопериране и стимул за развитие на 
активи, технологии, инфраструктура и съвместни инвестиции, ефекти, които не биха 
могли да бъдат постигнати от една единствена фирма. Формирането на един клъстер 
води до съществено снижаване на разходите за членовете на мрежата. 

B зaвиcимocт oт xapaĸтepa нa вpъзĸитe мeждy фиpмитe, ĸлъcтepите мoжe дa се 
класифицират на: 

 вepтиĸaлни, 
 xopизoнтaлни. 

Πpи вepтиĸaлния ĸлъcтep фиpмитe ca нa пocлeдoвaтeлни нивa нa пpoизвoдcтвo и 
мapĸeтинг. Πpи тeзи ĸлъcтepи фиpмитe ca oт paзлични ceĸтopи. Πpимер за вepтиĸaлен 
клъстер е интеграцията мeждy paзгpaдcĸия зaвoд „Aмилyм“ - ocнoвeн пpoизвoдитeл нa 
пoдcлaдитeли и нишecтe в cтpaнaтa, и пpoизвoдитeлитe нa цapeвицa в Дoбpyджa 
(cypoвинa зa пpoизвoдcтвoтo) и индycтpиятa нa гaзиpaнитe и aлĸoxoлни нaпитĸи. 

Πpи xopизoнтaлния ĸлъcтep фиpмитe ca от един сектор нa пpoизвoдcтвo и 
мapĸeтинг. 

Участници в клъстера 

Участниците в клъстера могат да са - юридически лица, еднолични търговци, 
неправителствени организации, обучаващи организации, научни звена, публични 
администрации и физически лица. Те се организират около един обединяващ ги 
продукт или услуга и създават мрежа, която да бъде привлекателна за местни и 
чуждестранни инвеститори. Важни фактори за участниците в клъстера са: 

• Клъстерът трябва да бъде установен някъде. Близостта на участниците се 
оказва решаваща за успеха на клъстерните инициативи. 

• Ясната визия за развитието на клъстера. 

• Една фирма или организация, поемат водеща роля. 

 

Общи характеристики на клъстерите 

1. Конкурентоспособността на един клъстер не е механична сума от тази на 
неговите членове. Сравнителните предимства на клъстера се пораждат от възможността 
за коопериране и партньорство в мрежата и синергичния ефект (икономия на мащаба), 
който може да се получи в нея.  

2. Клъстерите включват фирми от един сектор (хоризонтален) или от различни 
сектори (вертикален) и организации, които имат поддържаща функция (обучение и 
квалификация, услуги, свързани с въвеждане на иновации в индустрията, организации 
за реклама и промоции, изследователски институти, администрация и др.). 
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3. Взаимоотношенията в клъстерите се основават на сътрудничество, 
коопериране и взаимообвързаност в условията на пазарна икономика. 

4. Регионалната концентрация на участниците в клъстерите и относителната 
близост на други икономически субекти, предполага възникването на допълнителни 
ефекти, като например – по-ефективно използване на квалифицирана работна ръка в 
даден регион, мултипликация на вече завоювани пазарни позиции в определена 
индустриална сфера и др. 

 

Организация и управление 

Клъстерите се характеризират с по-голяма гъвкавост на взаимните връзки между 
участниците. Те са по-отворени за познание, нови идеи и привличане на нови 
партньори за реализирането им и дават на своите членове по-широки възможности за 
вписване в глобалния свят, предлагайки им в същото време допълнителната енергия на 
локалните взаимоотношения. Важна роля за решаването на тези проблеми, както и при 
инициирането, създаването и оценката на дейността на отделните клъстерни мрежи са 
координиращите звена или т.нар. „клъстерни съвети“, при чието създаване важна роля 
се възлага на регионални и браншови индустриални асоциации и камари. Съставът на 
тези съвети представя съответния клъстер - големите, малките и средните фирми, както 
и партньорите при извършването на услугите. Те включват експерти, следящи за 
точното изпълнение и постигане на целите и реализацията на дейностите в мрежата. 
Използваната организационна схема за подкрепа и координиране на клъстерната 
дейност е съставена от малки, ефективни екипи от експерти, които се занимават със 
съответната мрежа. 

Например, такава е Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) към Българска 
стопанска камара (БСК). АБК е основана през 2009 г. от водещи клъстери в страната. 
Към настоящия момент в Асоциацията членуват 16 клъстера от различни сектори: ИКТ, 
автомобили и електромобили, здраве и здравен туризъм, морска индустрия, 
мехатроника и автоматизация, текстилна индустрия, мебелна индустрия, хоризонтално 
интегрирани технологии и системи, брокери, куриери, зелен товарен транспорт. 

 

Фактори за намаляване на разходите на клъстера 

• Облекчен достъп до суровини; 

• Възможности за повишаване обема на производството; 

• Предлагане на нови продукти и услуги; 

• Наличието на междинни продукти и стоки, чието производство ще се 
стимулира чрез формирането на клъстера; 

• Географски концентриран мултиплициращ ефект; 

• Ефективна организация при разработване, внедряване и разпространяване на 
иновационни продукти; 

• Вътрешно-мрежово сътрудничество с обучаващи и научно-производствени 
организации; 

• Подобрена инфраструктура и комуникации. 

 



46 

Бългapcĸaтa пpaĸтиĸa 

B България преобладаващата част от клъстерите са от хоризонтален вид и са под 
формата на обединение нa гpyпa фиpми, paбoтeщи в гeoгpaфcĸa близocт и в eдин и cъщ 
бpaнш (сектор), ĸoитo oбвъpзвaт дeйнocттa cи, зa дa cи cътpyдничaт и дa ce дoпълвaт 
взaимнo. Цeлтa нa ĸлъcтepa e пo-гoлямa eфeĸтивнocт и пpoбив нa чyждитe пaзapи. 
Caмocтoятeлнoтo излизaнe нa чyжди пaзapи нe e възмoжнo зa мaлĸитe бългapcĸи фиpми 
пo мнoгo пpичини - липcвaт ĸoнтaĸти, coбcтвeницитe нe знaят чyжди eзици, нямaт 
достатъчно ресурси (финансови, технологични и човешки), дa ce изпълнят поръчанитe 
ĸoличecтвa и дp. Eтo зaщo пpoизвoдитeлитe във вcичĸи ceĸтopи вce пo-чecтo ce 
зaмиcлят зa cъздaвaнe нa ĸлъcтepи ĸaтo нaчин дa отговорят нa ĸoнĸypeнциятa и дa 
oцeлeят. Bъпpocът c ĸлъcтepитe cтaвa вce пo-aĸтyaлeн c възможностите за достъп до 
eвpoпeйcĸитe пaзapи, които ни осигурява членството в Европейския съюз, тъй ĸaтo 
мaлĸитe фиpми нямaт ĸaпaцитeт дa oтгoвopят нa eвpoпeйcĸитe изиcĸвaния. Kлъcтepът 
им гapaнтиpa пaзapи и oбнoвявaнe нa технологиите. Ocвeн тoвa paбoтaтa в eĸип и 
пapтньopcтвo вoдят дo пoвишaвaнe нa ĸaчecтвoтo нa пpoдyĸциятa, зaщoтo, aĸo eдин ce 
пpoвaли, цeлият ĸлъcтep ce пpoвaля. Уcпeшни oпити зa cъздaвaнe нa ĸлъcтepи y нac имa 
в oблacттa нa мeбeлнaтa и дъpвoпpepaбoтвaщaтa пpoмишлeнocт - ĸлъcтepът „Български 
Мебелен Клъстер“. 

B тeĸcтилнaтa пpoмишлeнocт cъщo имa ycпeшни oпити – „Специализиран 
Клъстер и институт по облекло и текстил – Дунав“. Maлĸитe фиpми зa пpoизвoдcтвo нa 
тeĸcтил и oблeĸлa paбoтят нa вътpeшния пaзap и нямaт нитo финaнcoви, нитo 
тexнoлoгични възмoжнocти дa изнacят пpoдyĸция. Πo пpaвилo пopъчĸитe oт чyжбинa зa 
oблeĸлo ca oбeмни и изиcĸвaт пo-гoлям пpoизвoдcтвeн ĸaпaцитeт. И тъй ĸaтo нe вcичĸи 
пpeдпpиятия имaт пълния нaбop oт мaшини зa вcичĸи издeлия, тe ce oбeдинявaт и cи 
paзпpeдeлят paбoтaтa. Kлъcтepът yлecнявa лoгиcтиĸaтa зa зaпaдния ĸoнтpaгeнт. 
Πлюcoвeтe нa тoвa oĸpyпнявaнe ca, чe фиpмитe ce cпeциaлизиpaт в няĸaĸвa дeйнocт и 
тoвa им дaвa възмoжнocт дa oтгoвopят в cpoĸ нeзaвиcимo oт гoлeмия oбeм нa 
пopъчĸaтa. Зa мнoзинa тoвa e нaчин зa oцeлявaнe, зaщoтo мaлĸaтa фиpмa нямa 
ĸaпaцитeт дa ce paзвивa в тoлĸoвa paзлични пocoĸи. 

Pyдoдoбивът и цвeтнaтa мeтaлypгия в Cpeднoгopиeтo cа създали ĸлъcтep 
„Средногорие Мед Индустриален Клъстер“. Πpeдпpиятиятa „Acapeл Meдeт“, „Eлaцитe 
мeд“, „Бимaĸ Чeлoпeч“, „Юмиĸop мeд“, ĸaĸтo и KЦM ĸpaй Aceнoвгpaд имaт дoбpe 
paбoтeщи xopизoнтaлни вpъзĸи, ocигypявaт зaeтocт нa пoвeчe oт 6 xиляди дyши и 
фopмиpaт знaчим обем в бългapcĸия изнoc.  

Kooпepиpaнeтo мeждy индустриалните пpeдпpиятия и cъздaвaнeтo нa 
мeждyфиpмeни oбeдинeния и вepиги c yчacтиeтo нa нayчни и paзвoйни звeнa от 
техническите университети в България e eднa oт причините зa създаване нa клъстер 
„Мехатроника и автоматизация“. 

Подобни примери има в автомобилния сектор – клъстерите „Аутомотив клъстер 
България“ и „Индустриален клъстер „Електромобили“, в транспорта – клъстерите 
„Зелен товарен транспорт“ и „Морски клъстер България“, в ИТК ceĸтopа - клъстрите 
„ИТК клъстер Пловдив“ и „Български клъстер телекомуникации“, в застраховането - 
клъстер „Обединение застрахователни брокери“, в здравния туризъм - клъстер 
„Клъстер на здравните региони“, в куриерския сектор – клъстер „Национален 
куриерски клъстер“ и т.н. Цeлтa e дa ce oбeдинят тexнoлoгичнитe ycилия нa фиpмитe в 
имeтo нa пo-гoлямo пpoизвoдcтвo и cъздaвaнe нa качествен ĸpaeн пpoдyĸт. Oчeвиднo e, 
чe ĸлъcтepнитe oбeдинeния имaт бъдeщe y нac и мoжe би тoвa e възмoжнocт дa ce 
избeгнaт бъдещи фaлити нa peдицa пpeдпpиятия, cлeд влизaнeтo нa cтpaнaтa в 
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Eвpoпeйcĸия cъюз. Oбщинитe oпpeдeлeнo имaт пoлзa oт paзвитиeтo нa ĸлъcтepи, тъй 
като чpeз тяx ce внeдpявaт нoви инoвaтивни peшeния нa oпpeдeлeнa тepитopия, 
мecтнaтa иĸoнoмиĸa cтaвa пo-ycтoйчивa и ĸoнĸypeнтocпocoбнa, peaлизиpa ce 
знaчитeлнa дoбaвeнa cтoйнocт, peгиoнът ce идeнтифициpa c oпpeдeлeнa пpoдyĸтoвa 
гpyпa или индycтpия. 

3. Анкетиране на клъстерите от АБК 

С цел проучване на информационното осигуряване на клъстерите, беше 
извършено анкетиране на членове на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в 
България - виж таблица 1. 

Клъстер от АБК в България Контакти 

Български Мебелен Клъстер info@furnitureclusterbg.com 

Аутомотив Клъстер България office@automotive.bg  

Български Клъстер „Телекомуникации” (БКТ) office@btcluster.org  

ИКЕМ – Индустриален клъстер „Електромобили” office@emic-bg.org  

ИКТ Клъстер Пловдив office@ictc-plovdiv.org 

Клъстер „Зелен товарен транспорт” office@gftcluster.eu 

Клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и 
системи” 

info@hits-cluster.org 

Клъстер на Здравните Региони bulgmed@gmail.com 

Клъстер „Мехатроника и Автоматизация” info@cluster-mechatronics.eu 

Клъстер „Обединение застрахователни брокери – ОЗБ” office@abclusters.org  

Морски клъстър България office@marinecluster.com 

Национален Куриерски Клъстер couriercluster@gmail.com 

Сдружение „Клъстер за здравен туризъм – България vestodent@gmail.com 

Специализиран Клъстер и институт по облекло и 
текстил – Дунав 

milusheva@online.bg 

Средногорие Мед Индустриален Клъстер office@srednogorie.eu 

Черноморски енергиен клъстер bsec@abv.bg  

Таблица 1. Клъстери, членове на АБК в България 

Анкетирането беше извършено онлайн по е-поща през периода 01.01.2017 до 
28.02.2017 по въпроси от следната анкета: 

АНКЕТА 

1. Колко фирми включва управлявания от Вас клъстер? 
1. До 5, 
2. От 5 до 10, 
3. Над 10; 

2. Какъв тип софтуер използва клъстера? 
1. ERP система за клъстера, 
2. ERP система (модули) за отделни фирми от клъстера, 
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3. Традиционни системи (счетоводни, склад, фактуриране, ТРЗ и Личен 
състав); 

3. Какви справки използвате за управлението на клъстера? 
1. Счетоводен баланс, 
2. Отчет за Приходите и Разходите, 
3. Отчет за собствения капитал, 
4. Отчет за паричния поток, 
5. Оборотна ведомост, Главна книга, Дневници за сметки, Дневници за 

ДДС, 
6. Консолидирани справки, като отчет за продажбите по региони, по 

категории стоки, по клиенти и т.н.; 
4. Как изготвяте справките за управлението на клъстера? 

1. С ERP системата за клъстера, 
2. С ERP системата (модули) за отделни фирми от клъстера, 
3. С SQL заявки (запитвания) от ERP системата за клъстера, 
4. С SQL заявки (запитвания) от ERP системата за отделни фирми от 

клъстера, 
5. С традиционни системи (счетоводни, склад, фактуриране, ТРЗ и Личен 

състав); 
5. Как обобщавате информацията от справките на отделните фирми от 

клъстера? 
1. Справките се обобщават в среда на Excel, от всяка една фирма от 

клъстера, 
2. Справките се обобщават в среда на Word, от всяка една фирма от 

клъстера, 
3. С друго софтуерно приложение, 
4. Ръчно; 

 

4. Анализ на резултатите от анкетата 

След анализ на анкетите, получени от клъстерите, членове на Асоциацията на 
бизнес клъстерите (АБК) в България, могат да бъдат формулирани следните изводи: 

1. 100% от клъстерите от АБК включват повече от 10 фирми. Това означава, 
че фирмите от съответния сектор все повече оценяват предимствата от обединяването 
си в клъстерни организации. 

2. 70% от тях използват ERP система, а 30% използват традиционни 
системи. Високият процент на използване на ERP системи от клъстерите позволява на 
фирмите от тях освен достъп до „добри“ практики и готово „ноу-хау“, така и 
възможност за консолидиране на информацията на ниво клъстер. 

3. За управлението на клъстера, 90% от клъстерите използват информация 
от справките от Годишния Финансов Отчет - Счетоводен баланс, Отчет за Приходите и 
Разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричния поток  и месечните справки 
- Оборотна ведомост, Главна книга, Дневници за сметки, Дневници за ДДС. Само 10% 
от клъстерите използват консолидирани справки, като - отчет за продажбите по 
региони, по категории стоки, по клиенти и т.н. Тъй като справките от Годишния 
Финансов Отчет и месечните справки са включени в базовата функционалност на ERP 
системите, извеждането на тези справки на ниво клъстер включва необходимостта от 
последващо обобщаване на информацията от отделните фирми от клъстера. Чрез 
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извеждане на консолидирани справки, ръководството на клъстера ще разшири 
информационното си осигуряване при оперативното му управление. 

4. За изготвяне на справките за управлението на клъстера, едва 10% от 
клъстерите използват възможностите на ERP системата за клъстера, 30% от справките 
се изготвят от отделните фирми от клъстера. Тези клъстери, които използват 
традиционни системи за управление изготвят 100% от справките с традиционни 
системи (счетоводни, склад, фактуриране, ТРЗ и Личен състав). Нито един от 
клъстерите не използва SQL заявки (запитвания) от базата данни на ERP системата за 
клъстера, въпреки че тази възможност позволява проектиране и извеждане на нови 
справки, с което на управлението на клъстера се предоставя допълнителна информация 
към тази от базовата функционалност на ERP системите. 

5. 90% от клъстерите обобщават информацията от справките на отделните 
фирми от клъстера в среда на Excel, а 10% от клъстерите с друго софтуерно 
приложение. Причината е, че към този момент от ERP системите няма възможност за 
консолидиране (обобщаване) на информацията от фирмите на ниво клъстер. 

 

5. Дефиниране на проблеми 

След извършеното анкетиране на клъстерите, членове на АБК в България и 
анализа на получените резултати, може да се дефинират следните проблеми: 

1. За управлението на клъстера справките (Годишен финансов отчет и 
месечните справки) се изготвят от отделните фирми от клъстера. Това налага 
допълнителна обработка за тяхното обобщаване на ниво клъстер. Така ръководството 
на клъстера не може да взема оперативни решения за управлението му, докато не бъдат 
консолидирани (обобщени) данните. 

2. За консолидирането на информацията от отделните фирми на ниво 
клъстер се използва основно приложение от тип електронна таблица (MS Excel), поради 
липсата на възможности за обобщаване на информацията, реализирани в  базовата 
функционалност на ERP системата. 

3. Не се използват възможностите, които предоставят ERP системите за 
извеждане на консолидирани справки чрез SQL заявки (запитвания). 

 

6. Решение 

За консолидиране на информацията на ниво клъстер е необходимо разработване 
на модел за развитие на ERP системата, включващ алтернативни решения, като - 
използване на BI (Business Intelligence) платформи (Tableau, QlikView и т.н.) и 
технологии от групата „Големи данни“ (Big Data) или SQL заявки. Тъй като BI  
платформите и технологиите от групата „Големи данни“ (Big Data) са много скъпи 
решения, те се използват основно от големи (със смесено участие) фирми. За 
клъстерите от МСП в България по-добър вариант е използване на SQL заявки, тъй като 
те на практика са - безплатни, ERP системата предлагат интерфейс за задаването им, 
както и те може да се планират за неприсъствено изпълнение и изпълнени като 
„съхранени“ процедури (stored procedures). 

 

7. Заключение 

Обединяването на МСП в България в клъстери на хоризонтален (секторен) или 
вертикален принцип би позволило достъп до съвременни ИТК, в т.ч. системи за 
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планиране ресурсите на предприятието (ERP системи) и готово „ноу хау“ (now know), в 
т.ч. бизнес модели и бизнес процеси, отговарящи на „добрите“ практики, с което ще се 
намалят разходите за наемане на външни консултанти за реинженеринг на бизнес 
процесите и повиши конкурентоспособността им. 
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ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА КЛЪСТЕРИ ОТ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(МСП) 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се установи какво е нивото на 
информационно осигуряване на клъстера, има ли проблеми и налага ли се 
подобряването му? Задачите на изследването са анализиране на основните 
характеристики на МСП и клъстерите в България, провеждане на анкетно проучване на 
информационното осигуряване на клъстерите, анализ на резултатите, дефиниране на 
проблемите и предложени решения. Използваната методология е анкетен метод и 
методи на анализ и синтез. Анкетирани са само клъстери, членове на Асоциацията на 
Бизнес Клъстерите (АБК) в България. Предложените решения позволяват 
консолидиране на информацията на ниво клъстер за целите на управлението на 
клъстера. 

Ключови думи: клъстер, ERP система, традиционна система, добри практики. 

 

PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR INFORMATION PROVISION OF 
CLUSTERS BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) 

Abstract: The purpose of this study is to establish what is the level of information 
provision of the cluster, are there problems and need to improve it? The objectives of the 
study are to analyze the main characteristics of SMEs and clusters in Bulgaria, to conduct a 
survey of the information provision of the clusters, to analyze the results, to define the 
problems and to propose solutions. The methodology used is a survey method and methods of 
analysis and synthesis. Only clusters, members of the Association of Business Clusters (ABC) 
in Bulgaria, are interviewed. The proposed solutions allow consolidation of cluster-level 
information for cluster management purposes.  

Key words: Cluster, ERP system, traditional system, good practices, SQL queries. 
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ПОДПОМАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕПУТАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ 

ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 
АС. Д-Р СТАНИМИРА ЙОРДАНОВА

15, ДОЦ. Д-Р ДОРИНА КАБАКЧИЕВА
16, 

ПРОФ. Д-Р КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА
17 

1. Въведение 

Днес за повечето индустрии, които предлагат продукти и услуги, да събират и 
разбират опита на клиентите се превръща в критичен фактор за подобряване на 
корпоративното представяне и конкурентоспособността им на пазара. Анализът на 
коментарите, публикувани в различни източници в интернет, се превърна в сериозно 
предизвикателство пред бизнеса след бързото развитие и нарастващото използване на 
социалните медии от потребителите на стоки и услуги. При предоставянето на 
хотелски услуги управлението на репутацията в интернет е съществен фактор, който 
директно оказва влияние върху решенията на планиращите пътуване. Като основен 
източник на информация, коментарите се превръщат в ключов приоритет и оперативен 
и маркетингов инструмент за измерване на опита на гостите с цел подобряване 
предоставянето на хотелски услуги и реклама. Анализирането на съдържанието на 
коментарите води до извличането на знания за нуждите и предпочитанията на гостите, 
и е съществен компонент в процеса на ефективното управление на репутацията в 
интернет (Craig, 2017). 

Извличане на знания за потребителския опит от коментарите в интернет изисква 
използването на методи и средства от текстовия анализ и обработка на естествен език 
(text mining, natural language processing), извличане на знания от данни (data mining) и 
обобщаване, визуализация и анализ чрез използването на възможностите на Бизнес 
интелигентните (БИ) средства. Данните в коментарите на потребителите в интернет 
могат да бъдат в структуриран (напр. име, възраст, националност, рейтинг и т.н.) и/или 
неструктуриран вид. Данни от първия вид се обработват по-лесно и могат да се 
анализират с помощта на статистически инструменти. Неструктурираните данни 
(свободен текст) са обект на анализ чрез процеси на извличане на знания от текст. 
Прилагането на средства за текстови анализ в сферата на хотелиерския бизнес може да 
допринесе за по-доброто разбиране на потребителите чрез извличане на мнението на 
гостите от множество канали за обратна връзка. Получената информация може да се 
анализира чрез Бизнес интелигентни системи с цел да се открие ново знание за 
поведението и удовлетвореността на клиентите, специфични проблеми в предлаганите 
услуги и опита на гостите. 

Основната цел на тази статия е да покаже как данните, получени от анализа на 
мнението на потребители (sentiment analysis), могат да бъдат анализирани и 
трансформирани в полезна информация и знания, които да подпомагат взимането на 
управленски решения. Експерименталните данни, използвани за провеждането на 
научното изследване, са извлечени от TripAdvisor.com и след това са обработени и 
класифицирани чрез разработен модел за класификация и предсказване на мнението. 
Класификаторът се базира на метода „дърво на решенията“, а изборът на атрибутите, 
участващи в класификацията, се осъществява чрез филтриране на рядко срещаните и 
често срещаните думи (Yordanova & Kabakchieva, 2017). Класифицираните данни се 
анализират, a получената информация се визуализира, чрез разработване на бизнес 
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интелигентно приложение, т.е. предлага се практическо бизнес приложение за анализ на 
коментари от социалните медии. 

Разработката е организирана в четири основни части. В първата част е 
представен изследваният проблем – възможностите за извличане на информация и 
анализ на потребителите от споделеното от тях мнение в социалните мрежи, като са 
обосновани неговата важност и актуалност. Във втората част са представени накратко 
основните методи и средства за обобщаване, визуализация и анализ на мнението на 
потребителите, а методологията на изследването е описана в третата част на 
разработката. Получените резултати от изследователската работа са представени в 
четвъртата част, а изводите и насоките за бъдещи изследвания – в заключението. 

2. Методи и средства за обобщаване, визуализация и анализ на мнението на 
потребителите 

Представянето на резултатите от анализа на мнението на клиентите в подходящ 
за бизнес потребителите вид е особено важно, за да могат те да решават своите бизнес 
проблеми. Същественото приложно значение мотивира развитието на научните 
изследвания в тази област. Традиционният начин за представяне на обобщеното мнение 
на потребителите за даден продукт/услуга е извличане на кратко текстово резюме от 
един коментар или множество коментари. Такова резюме представя в обобщен вид 
какво потребителите мислят за продукт или услуга. Недостатък на този начин на 
обобщаване е, че му липсва количественото представяне, което да го прави полезно за 
аналитични цели. Структурирано обобщаване на мнението на потребителите е начин 
за представяне на резултатите относно мнението за един продукт/услуга или за 
сравняване на няколко конкурентни продукти/услуги. Използват се различни 
инструменти за визуализация – диаграми графики и други. Мнението в обобщен вид 
може да бъде представено и чрез относителната честота на споменаване на аспектите 
на един продукт/услуга в коментарите, което показва на бизнеса какво потребителите 
харесват и не харесват. В публикация на Hu и Liu (2004) се предлага визуализация на 
отделните аспекти (картина, батерия, камера, размер и т.н) на един мобилен телефон и 
мнението на потребителите по отношение на всеки аспект, изразено чрез брой на 
положителните и отрицателните ревюта, съдържащи аспекта. Използвана е стълбова 
графика за визуализация като потребителят може да навлезе в детайли в конкретен 
коментар. С цел проследяване популярността и репутацията на различните продукти 
и марки на пазара, Liu, Hu and Cheng (2005) предлагат визуално сравнение на мненията 
за два конкуриращи се мобилни телефона. Визуализацията позволява на бизнес 
потребителя да разбере как телефоните се конкурират чрез сравняване на мнението за 
различните аспекти. При двата вида обобщено представяне може да се проследят 
тенденциите в промяната на мнението, ако е извлечен и времевият елемент – датата на 
публикуване на мнението на интернет страницата. 

Duan и др. (2012) предлагат система, която прилага технологии за визуализация 
с цел синтезиране на резултатите от анализа на мнението на потребителите и 
представянето им по интерактивен начин на крайния бизнес потребител. Системата се 
състои от слой за анализ на данните и слой за обобщаване и визуализация на 
резултатите. В процеса на анализ на неструктурираните данни се прилагат методи за 
анализ на мнението на потребителите като се използва речник за класификация на ниво 
аспект на продукта/услугата. Визуализацията обхваща представяне на тенденцията в 
промяната на мнението на потребителите, информационно табло с две кръгови 
диаграми, показващи разпределението по рейтинг и тип пътуване в коментарите, и 
изглед към оригиналния текст на коментарите с поле за търсене и избор на дата на 
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публикуване. Експериментално системата се тества с данни за 173 хотели и 11032 
коментара от TripAdvisor.com от 2002 до 2010, и с данни от Twitter футболна лига. 

Бизнес интелигентните средства предлагат много възможности за 
интерактивна визуализация на резултати от анализа на мнението на потребителите. 
Bjurstrom и Plachkinova (2015) предлагат методология за анализ на мнението на 
потребителите от социалните мрежи като използват Tableau за визуализация на 
резултатите. Данните са получени от три различни източника и се базират на 
коментарите за дилърите на автомобили в Cars.com, Yelp, и Twitter, като с помощта на 
Python се автоматизира тяхното събиране, обработване и изчистване. Анализът на 
мнението на потребителите се извършва чрез AlchemiApi (http://www.alchemyapi.com/), 
а визуализацията - със специализиран инструмент Tableau (http://www.tableau.com/). 
Авторите акцентират върху следните предимства на методологията: предлага на бизнес 
експертите ръководство за инкорпориране на анализа на мнението на потребителите в 
бизнес операциите с цел увеличаване на приходите и подобряване на 
удовлетвореността на клиентите; не изисква сложни математически или програмистки 
умения и инвестиции в специална инфраструктура, което я прави достъпна за 
внедряване за малки и средни предприятия. 

3. Процес на обобщаване и анализ на данните от мнението на потребителите 

При провеждане на научното изследване е използвана методология за 
обобщаване и анализ на данните от мнението на потребителите, която включва четири 
основни етапа (Фиг.1): 

1. Подготовка на данните 
2. Прилагане на модел за класификация 
3. Структуриране на текста и извличане на думи 
4. Обобщаване, интерактивно представяне и анализ 

Фиг.1 Процес на обобщаване и анализ на данните от мнението на потребителите 

Използваните данни са извлечени от TripAdvisor.com, съдържат коментари само 
на английски език за 4 звезден хотел в центъра на София, изчистени са от грешки и са 
нормализирани. Обхващат 227 примера, класифицирани като положителни и 
отрицателни коментари чрез прилагането на класификатор, за който е постигната 
точност 80.79% при обучението и 85.90% при прилагането върху некласифицирани 
данни (Yordanova & Kabakchieva, 2017). В резултат на класификацията се получава и 
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съхранява файл с класифицираните данни, който в последствие се използва за 
реализация на бизнес интелигентното приложение. 

Текстът в примерите, който съдържа описание на опита на потребителите от 
ползването на услугата, се обработва с цел структуриране като се използва RapidMiner 
– софтуерен инструмент за извличане на знания (data mining). Първо се трансформират 
главните букви в малки. След това текстът се разделя на думи като се премахват 
символи, които не са букви; шумови думи; думи с дължина под 4 символа; думи, които 
не са съществителни и прилагателни. Последно се прилага stemming техника чрез 
използване на алгоритъма на Портър (Porter, 1980). При векторизирането на текста се 
изчислява абсолютната честота, т.е. колко пъти се среща дадена дума в конкретен 
документ, с цел постигане на ясна и разбираема визуализация на думите в коментарите. 
Прилага се и допълнително филтриране на думите от речника като се премахват 
думите, които се срещат в по-малко от 11 документа. В резултат на обработката и 
структурирането на текста се генерират два файла: матрица на извлечените думи от 
текста и списък с думите и честотата на тяхното присъствие в примерите. 

За анализ на получените данни се използва софтуерен инструмент за 
интелигентен анализ Qlik Sense. В приложението се интегрират данните от трите файла, 
получени в резултат на извършената обработка, описана по-горе и представена на 
Фиг.1. Първият файл съдържа класифицираните и част от извлечените структурирани 
данни от TripAdvisor.com, и включва 227 записа (реда) и 11 полета (колони): 

 ID – идентификационен номер на коментара. 
 prediction(Label) – предсказан етикет – positive и negative (това поле е резултат 

от класификацията чрез приложения класификатор). 
 confidence(positive) и confidence(negative)– стойността измерва доколко моделът 

е сигурен в класификацията на позитивния/негативния клас и се изчислява като 
отношение между броя на примерите от положителния/ негативния клас в 
съответното листо от дървото на решенията и общия брой примери в това листо. 

 country – страна (националност) на автора на коментара. 
 rating -  рейтинг, даден от коментиращия (цели числа в интервала 1-5). 
 date_of_publication - дата на публикация на коментара. 
 Review_text – текстово съдържание на коментара. 
 pageURL– връзка към страницата с конкретния коментар. 

Вторият файл представлява матрицата на извлечените думи от текста и е 
таблица с 227 записа, съответстващи на броя на примерите, и 130 полета: 

 RapidMiner-2.ID – идентификационен номер на коментара. 
 129 полета, съответстващи на извлечените думи след обработката на текста. 

Клетките, съдържат изчислени стойности – абсолютна честота на срещане на 
думата в съответния документ. 

Третият файл е списъкът с извлечените думи, който съдържа обобщена 
информация за честотата на срещане на думите от речника в 227-те коментара и е 
генериран след текстовата обработка. Таблицата съдържа 129 записа и 5 полета: 

 word – всеки ред съдържа извлечена дума от текста, качествена променлива. 
 in documents – в колко документа се среща дадена дума. 
 total – колко пъти дадена дума се среща във всички документи, количествена 

променлива. 
 in class(positive) и in class(negative) - колко пъти дадена дума се среща в 

документи с клас positive или negative, количествена променлива. 
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IV. Получени резултати от анализирането на данни от мнението на 
потребители чрез бизнес интелигентно приложение 

Анализът е осъществен върху данни за периода август 2010 – декември 2014. 
Обобщено се представят съотношението между положителни и отрицателни 
коментари, както и средната стойност на рейтинга, от което може да се направи извод 
за онлайн репутацията на хотела на TripAdvisor.com. Анализира се развитието на 
мнението на гостите на хотела в изследвания период, като се проследява промяната на 
рейтинга и броят на положителните и отрицателните коментари, за да се определи дали 
има нарастване на отрицателното мнение за хотела. Чрез идентифициране на ключови 
думи от коментарите се изследва дали могат да бъдат открити конкретни проблеми, 
свързани с предоставянето на хотелската услуга. Отговорът на тези въпроси се търси 
чрез прилагането на изследователски анализ (Exploratory Analysis) на предсказаните и 
извлечените данни от TripAdvisor.com, използвайки възможностите за интерактивна 
визуализация на Qlik Sense Desktop. 

Анализ на класифицираните данни 

Променливата prediction(Label) е качествена променлива с две стойности – 
positive и negative. Таблица 1 представя честотното разпределение на коментарите в 
двата класа – положителен и отрицателен. 

Таблица 4: Честотно разпределение на коментарите в двата класа 
prediction(Label)

 Честота Процент Валиден % Кумулативен % 
negative 38 16.7 16.7 16.7 
positive 189 83.3 83.3 100.0 
Общо 227 100.0 100.0  

От всички 227 коментара, 189 (83.3%) са положителни и 38 (16.7%) са 
отрицателни, т.е 83.3% от всички коментиращи изразяват положително отношение към 
предоставените хотелски услуги, а 16.7% споделят отрицателно мнение за използването 
на хотелските услуги. От резултатите може да се направи извод, че хотелът има много 
добра положителна репутация на сайта TripAdvisor.com за изследвания период. 
Въпреки това гости на хотела споделят и отрицателни мнения за услугата, което 
означава, че вероятно съществуват проблеми в предоставянето и́. Честотното 
разпределение на коментарите по държави (националности на авторите на 
коментарите) показва, че най-много коментари са публикувани от гости от 
Великобритания – 59 (26%). Следващите 3 страни, от които са публикувани най-много 
коментари, са САЩ, Израел и Австралия, т.е. държави извън Европа. 

В Таблица 2 е представено честотното разпределение на коментарите по 
рейтинг, даден от автора на коментара. 

Таблица 5: Честотно разпределение на коментарите по рейтинг 
Стойност Честота (брой) Процент Валиден % Кумулативен % 

1.0 1 0.4 0.4 0.4 
2.0 3 1.3 1.3 1.8 
3.0 10 4.4 4.4 6.2 
4.0 94 41.4 41.4 47.6 
5.0 119 52.4 52.4 100.0 

Общо 227 100.0 100.0  

За най-ниска оценка на услугите и престоя в хотела се считат стойности на 
рейтинга 1 и 2, която дават 4 потребители, т.е. 1.3% от всички коментиращи. Средна 
оценка 3 дават 10 потребители, които представляват 4.4%. от всички коментиращи. 
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Висока оценка 4 и 5 дават 113 потребители, които са 93.8% от всички коментиращи. 
Тези резултати показват, че като цяло гостите дават висока оценка за престоя си и 
услугите на хотела. Този извод се потвърждава и от анализа на основните 
характеристики и показатели на разпределението на рейтинга. Средната оценка, която 
дават коментиращите за услугите на хотела, е 4.44 (Mean=4.441) от максималната 
стойност 5, което е висока оценка за предоставените услуги. Медианата (централната 
точка в разпределението) е 5, което означава, че 50% от коментиращите дават оценка на 
предоставените услуги от хотела близка до максималната стойност 5. Стойността на 
модата (на-често срещаната стойност на променливата) е 5, което доказва, че най-много 
са коментиращите, оценили услугата с най-високата оценка 5. Стандартното 
отклонение, което показва доколко близо или далеч от средната оценка се намират 
дадените оценките, е 0.6847, а коефициентът на вариация е 15%, т.е. под 50%, което 
показва, че разсейването е малко или незначително. 

Анализ на променливите от Списъка с извлечените думи 

В списъка с извлечените думи след текстовата обработка се съдържат 129 думи, 
получени от 227 примера, съдържащи коментарите на потребителите за хотела. Този 
списък съдържа стеминг формите само на прилагателни и съществителни. При анализа 
на думите се вижда, че най-общо могат да се оформят четири групи от думи: 

 характеризиращи най-общо хотела – hotel, premier, locat и др. 
 описващи услуги, които предоставя хотела - room, breakfast, staff, internet 
 прилагателни, които носят положителен или отрицателен заряд и определят 

мнението на потребителите – friendli, excel(lent),good, great, polite и др. 
 изразяващи общи впечатления, невинаги пряко свързани с хотела - street, citi, 

bulgarian, flight, sofia, bulgaria и др. 

От графиката на Фиг.2 се вижда, че най-често използваните думи в положителни 
примери са hotel (370 пъти), room (299), breakfast (194), good (185), staff (152), а най-
често използваните думи в негативни примери са отново hotel (110 пъти), room (68), 
breakfast (44), staff (24). 

 
Фиг.2: Първите 20 думи, подредени в низходящ ред по разпределението им в клас positive и в 

клас negative. 

От направеното наблюдението за най-често срещаните думи в положителни и 
отрицателни коментари не може ясно да се определи кои думи могат да бъдат 
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идентификатори на потенциални проблеми при предоставянето на хотелските услуги. 
Затова се изследва разсейването при разпределението на всяка дума в положителни и 
отрицателни коментари. За тази цел се изчислява стандартното отклонение, което 
показва доколко близо или далеч от средната аритметична са стойностите на 
променливата word и коефициента на вариация, което позволява сравнимост на 
разсейването. Получените резултати за всяка дума в примери двата класа са 
представени в Таблица 3 (частичен изглед от пълната таблица). 

Таблица 6: Стандартно отклонение, средна аритметична и коефициент на вариация за 
разпределението на думите в примери от класове positive и negative (частичен изглед) 

word in class (positive) in class (negative) St Deviation Mean CfVariance 

friendli 73 0 51.62 6.50 1.41 

offer 16 0 11.31 8.00 1.41 

excel 77 1 53.74 39.00 1.38 

great 132 2 91.92 67.00 1.37 

plenti 21 1 14.14 11.00 1.29 

good 185 10 123.74 97.50 1.27 

Средната аритметична стойност на променливата CfVariance (коефициент на 
вариация) е 0.938. Най-често срещаната стойност на променливата (модата) е 0.88, а 
50% от всички думи заемат стойности до 0.95. Минималната стойност на коефициента 
на вариация е 0.2, а максималната - 1.41. Коефициентът на асиметрия е -0.55, което 
показва, че разпределението е с ляво изтеглено рамо, което се вижда и от хистограмата 
на разпределението, представена на Фиг.3. Високата стойност на коефициента на 
вариация определя голямо или значително разсейване, т.е разпределението на думата в 
позитивни и негативни примери се намира далеч от средната аритметична. Ниската 
стойност на коефициента на вариация определя малко или незначително разсейване, т.е 
разпределението на думата в позитивни и негативни примери се намира близо до 
средната аритметична. От Фиг. 3 е видно, че 5 думи са с най-ниска стойност на 
коефициента на вариация, в интервала 0.2-0.37, а 13 думи - в интервала 1.24–1.41. Най-
много са разпределени близо до средната аритметична за коефициента на вариация - 
0.938. 

 
Фиг.3: Хистограма на разпределението на думите според коефициента на вариация 

Най-високи стойности на коефициента на вариация (1.24–1.41), т.е. най-голямо 
разсейване, се получава за 13 думи. В тази група попадат friendli, excel(lent), great, 
plenti, good, attract(ive), които са прилагателни с позитивен заряд и могат да се приемат 
за идентификатори на позитивните мнения. В групата думи с най-ниски стойности на 
коефициента на вариация (0.2–0.72), попадат warm, return, manag(ement), fruit, 
standard, window, choic, sleep, menu, condition (air-conditioner) и др. 
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За демонстриране на възможностите за интерактивен анализ на данните в 
разработеното бизнес интелигентно приложение са подбрани няколко думи с нисък 
коефициент на вариация и думи, които са съществителни и идентифицират елементи от 
хотелската услуга, с цел да се провери хипотезата, че тези думи могат да насочват към 
негативен опит. Разработени са две интерактивни табла: 

 Sentiment and Rating on TripAdvisor.com (Фиг.4) 
 Keywords on TripAdvisor.com (Фиг.5) 

Първото интерактивно табло включва два филтъра, които позволяват 
филтрирането на данните по години (Year) и мнение (Sentiment), и следните графики: 

 Sentiment Trend – представя разпределението на положителните и отрицателните 
коментари по години. 

 Rating Trend - представя разпределението на положителните и отрицателните 
коментари по рейтинг и по години. 

 Average Rating – ключов показател, показващ средния рейтинг от всички 
коментари. 

 Разпределение на позитивните и негативните коментари. 
 Reviews per Country - разпределение на коментарите по националност. 
 Графика на географското разпределение на коментарите по националност. 

 
Фиг.4: Sentiment and Rating on TripAdvisor.com 

Второто интерактивно табло включва три графики: 

 Разпределение на извлечените думи в позитивни и негативни коментари, от 
което е видно кои са най-използваните думи от коментиращите. 

 Разпределение на ключови думи по години. Поради ограничение на Qlik Sense в 
броя на променливите, които мога да бъдат включени в полетата за 
визуализация (до 15), за целта на визуализацията са подбрани 15 ключови думи, 
които са с коефициент на вариация в диапазона от 0.2–0.72 и най-малко 
разсейване. 

 Третата визуализация представя текстовото съдържание на коментара и 
класифицираното мнение. 
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Фиг.5: Keywords on TripAdvisor.com 

От визуализираната информация (фиг. 4) могат да се направят следните изводи: 

 Разпределението на позитивните и негативните коментари е 189 (83.3%) 
позитивни и 38 (16.7%) негативни. Средната оценка на гостите на хотела е 4.49, 
при максимална стойност 5. 

 Най-много хотелът е коментиран от гости от Великобритания (46), САЩ (25), 
Израел (14) и Австралия (7), като 58 коментара (26% от всички коментари) са от 
страни извън Европа. 

 Забелязва се трайна тенденция на нарастване на положителните коментари. 
 Наблюдава се увеличаване на отрицателните коментари през периода 2010-2012, 

но след това техният брой се задържа на нивото от 2012. 

По-детайлното изследване на данните за 2014г (Фиг.6), показва, че от общо 72 
коментара – 41 са с рейтинг 5, 26 са с рейтинг 4 и 5 са с рейтинг 3, при общ среден 
рейтинг 4.5 за годината. Това означава, че през 2014г. хотелът има много добър 
положителен рейтинг, което поддържа положителната репутация на хотела в 
TripAdvisor.com. 

 
Фиг.6: Филтрирани данни за 2014г. 
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Допълнително се изследват получените 12 негативни коментара през 2014г. Два 
от тях са с рейтинг 3 и се изследват в детайли на второто интерактивно табло Keywords 
on TripAdvisor.com (Фиг.7), което показва използваните ключови думи и съдържанието 
на коментарите. 

 
Фиг.7: Текст и ключови думи на избрания коментар 

В избрания негативен коментар се срещат ключовите думи noise, window, room, 
coffee, staff и breakfast. А от текста разбираме, че гостът коментира стаята, в която е 
горещо; мръсния килим; всеки шум от съседната стая се чува; кафето в стаята не е 
зареждано нито веднъж за 6 дневния престой; персоналът не може да се справи, когато 
едновременно закусват повече гости; 15 мин е чакал за едно кафе. 

Заключение 

В статията се представи извличане на знания от неструктурирани и 
структурирани данни чрез експериментално разработване на Бизнес интелигентно 
приложение. Използват се възможностите на БИ средствата за изследване и 
интерактивен анализ на данните с цел подпомагане бизнес потребителя в получаването 
на ново знание бързо и навреме. Приложението би подпомогнало бизнес потребителите 
при идентифициране на ключови думи в негативните коментари, които могат да 
разкрият вероятни проблеми при предоставянето на услугата. В практиката 
постигнатите резултати могат да се използват за подпомагане взимането на 
управленски решения, свързани с идентифициране и по-добро разбиране на насоките, 
които движат удовлетвореността на потребителите на стоки/услугите и влияят върху 
решенията на клиентите; за получаване на обратна информация за нови услуги и за 
сравняване с ключови конкуренти на ниво предоставена услуга в хотелската индустрия.  
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ПОДПОМАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕПУТАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ 
ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ 

Резюме. Днес, за повечето индустрии, които предлагат продукти и услуги, да 
събират и разбират опита на клиентите се превръща в критичен фактор за подобряване 
на корпоративното представяне и конкурентоспособността им на пазара. Бързото 
развитие и нарастващото използване на социалните медии от потребителите на стоки и 
услуги, доведе до необходимостта от анализ на позитивните и негативните коментари, 
публикувани в различни източници в интернет, което e сериозно предизвикателство за 
бизнеса. Извличането на знания от потребителския опит изисква предсказване на 
мнението на потребителите чрез класифицирането му като позитивно или негативно, 
както и бизнес анализ чрез използването на Бизнес интелигентни (БИ) средства. 

В настоящата статия се представят резултатите от извличането на знания от 
мнението на потребителите в областта на предоставянето на хотелски услуги. 
Експерименталните данни са извлечени от TripAdvisor.com и са обработени и 
класифицирани чрез разработен модел, използващ техники за обработка на текст и 
машинно обучение. Класифицираните данни се обобщават и анализират чрез 
разработеното БИ приложение. Предложеният практически модел за анализ на 
коментари от социалните медии може да бъде полезен за всякакви бизнес потребители, 
които предлагат продукти и услуги, независимо от сферата на дейност. 

 

 

 

IMPROVING ONLINE REPUTATION MANAGEMENT THROUGH KNOWLEDGE 
DISCOVERY FROM SOCIAL MEDIA 

Abstract. Today, for most industries that offer products and services, to gather and 
understand customer experience is becoming a critical factor for improving corporate 
performance and market competitiveness. The analysis of positive and negative comments, 
published in various Internet sources, has become a serious business challenge after the rapid 
development and growing use of social media by consumers of goods and services. 
Knowledge discovery from user experience requires prediction of users' opinions by 
classifying them as positive or negative and business analysis using Business Intelligent (BI) 
tools. 

This paper presents the results of knowledge extraction from the users' opinion on 
providing hotel services. The experimental data is derived from TripAdvisor.com, and then 
processed and classified by a developed model achieved by applying text processing and 
machine training techniques. The classified data is aggregated and analyzed with the 
developed BI application. The proposed practical model for monitoring and analyzing 
customer reviews on social media could further be used by various business users offering 
products and services in different sectors. 
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ДОСТЪП ДО БАЗИТЕ ДАННИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СИСТЕМИ 
ДОЦ.Д-Р ВАНЯ ЛАЗАРОВА

18 

 

1.Традиционен транзакционен подход и ACID 

При разпределените системи основен проблем е достъпът до базите данни, тъй 
като с едни и същи ресурси, трябва да работят различни клиентски приложения. 
Достъпът до базите се осъществява посредством транзакции, като всяка транзакция 
извършва някаква работа – четене, запис, актуализиране или изтриване на данни в 
базата. За да работи една система съществуват правила за достъп до базите от данни.  

Транзакционният подход гарантира изолиране на едновременните транзакции 
към базата данни. Съобразяването с този подход гарантира, че ако две транзакции се 
изпълняват едновременно от две клиентски програми върху едни и същи данни, то 
винаги едната транзакция ще се изпълни изцяло след другата и няма да има 
взаимодействие помежду им. Съществуват различни механизми за заключване на 
данните, които не разрешават те да се променят, докато не приключи дадена 
транзакция.  

Проектантите на бази данни при изграждането им се придържат към свойствата 
ACID atomicity, consistency, isolation, and durability. 

Атомарност (Atomicity) – всяка транзакция се изпълнява до завършването й, или 
не се изпълнява въобще. Това важи и в случаите, когато като транзакция се обозначава 
операция с много подоперации, но всички се изпълняват според принципа „до края или 
нищо“. Ако някоя от подоперациите не завърши успешно, тогава може да се  върне 
обратно частично свършената операция до там, където всичко е успешно и да 
продължи от тази точка. 

Консистентност (Consistency) – транзакциите се изпълняват така, че крайният 
резултат е един и същ, независимо, че има възможност множество програми да засягат 
работата на транзакциите. Данните са винаги синхронизирани. 

Изолация (Isolation) – транзакциите са създадени така, че да се изпълняват 
независимо една от друга. Всяка клиентска програма е написана така, че да се 
изпълнява все едно останалата част от системата бездейства. Сървърът за базата данни 
предпазва от едновременното изпълнение на транзакциите. Този принцип може да се 
нарече също така «независимост на изпълнение». 

Трайност (Durability) – Резултатите от завършената транзакция са непроменливи. 

 

2. Съвременно допълнение към теорията за разпределените системи 

Съвременното развитие на базите данни при разпределените системи, променя и 
допълва правилата за достъп до базите. [3] Те остават актуални в някакви граници, но 
се добавиха нови елементи. През 1998 г. професор Ерик Брюър за първи път формулира 
теорема, отнасяща се до разпределените системи  - CAP (Consistency, Availability, 
Tolerance to network  Partitions) - консистентност, достъпност и ниско ниво на мрежови 
дялове. През 2012 г. той доразвива и допълва теоремата. [2] 

Теоремата на Ерик Брюър гласи: При разпределените системи не е възможно 
едновременно да бъдат удовлетворени и трите критерия – консистентност, 
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достъпност и отказоустойчивост (ниско ниво на мрежови дялове). Могат да бъдат 
постигнати едновременно само два критерия, като третият се губи. [1] 

Най-лесният начин да се разбере теоремата (CAP) е да се разгледат за два възела 
на мрежата.  

Разрешаването на най-малко един възел да актуализира състоянието си,  ще 
доведе до това останалите възли да станат неконсистентни, като по този начин се 
нарушава принципа C – консистентността.  

Ако изборът е да се запази консистентността, единият от възлите трябва да 
действа така, сякаш е недостъпен, като по този начин се пренебрeгва достъпността - 
принцип А.  

Само когато възлитe общуват е възможно да се запази консистентността и 
достъпността, като се изгуби отказоустойчивостта P. 

Нека съществуват две транзакции m1 и m2, които се изпълняват на два сървъра в 
две отделни мрежи, като транзакция m1 променя данните, като пише, а транзакция m2 
чете същите данни. 

Първоначалната стойност на данните е d1, а крайната d2. В идеалния вариант и 
при неразпределената обработка на данни транзакция m1 пише, след това се извършва 
синхронизация между възлите и след това транзакция m2 чете променените данни. 

Това обаче не е така в една реална система, в която се извършват хиляди 
транзакции в минута. При една разпределена система има вероятност m2  да прочете 
несинхронизирани данни.  

Появяват са доста проблеми как да се процедира – дали данните да се 
синхронизират непрекъснато, дали да се позволи на втората транзакция, да се извърши 
преди първата и пр. 

Този проблем се решава, като се жертва един от трите критерия според 
теоремата. 

Консистентността се отнася към идентичността (синхронизираността) на 
данните. Да е консистентна една система означава, всички данни да са идентични във 
всеки един момент във всяка компютърна система, където се намират. 
Консистентността гарантира,че всяко клиентско приложение, ще получава най-
актуалните данни. 

 

Фиг.1. Консистентни (синхронизирани) данни. Във всички възли данните са 
идентични 
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Достъпност – услугата да се достъпва във всеки момент. Възелът от мрежата при 
заявка ще се върне отговор в рамките на разумен период от време, а не грешка (error) 
или време за изчакване (timeout). 

 

 

Фиг.2. Данните са винаги достъпни 

 

Отказоустойчивост - ниско ниво на мрежовите дялове. Мрежов дял е понятие, 
което се появява при  разделянето на мрежата на две подмрежи (възли) и загуба на 
комуникация между двете части на мрежата.  

 Когато един сървър загуби връзка с останалите в разпределената система, в него 
започват да се натрупват мрежови дялове до момента, в който връзката се възстанови. 
Отказоустойчивостта означава, че системата ще продължи да функционира, когато се 
появят мрежови дялове. 

 

Фиг.3. Отказоустойчивост 

 

3. Постигане на критериите на теоремата на Ерик Брюър 

 

Решение 1 - пренебрегване на консистентността 

Възможно е, за да се постигне достъпност и  отказоустойчивост, понякога 
втората транзакция m2 да прочита стари данни. Първата транзакция е променила 
данните в единия възел и стойността им вече е d2, но синхронизация не е извършена и 
данните не са консистентни (фиг. 4.). 
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Фиг.4. Пренебрегване на консистентността 

В някои случаи това не е толкова критично, като в електронната търговия 
например, където варианта две поръчки да бъдат обработени едновременно, без да са 
синхронизирани данните е критично само ако количеството от конкретната стока е 
малко. Но пък когато наличността достигне някаква критична стойност, обикновено 
електронните магазини преминават към неразпределена обработка, т.е. има 
методология на работа, при която фактът, че през голяма част от времето данните не са 
синхронизирани, не е от значение. 

Решение 2 - пренебрегване на достъпността 

Това означава, че транзакция m2 винаги ще изчаква да приключи транзакция m1. 

Съществува време за изчакване или момент в който данните не са достъпни, 
докато m1 променя данните до състояние d2. Възелът от мрежата при заявка ще върне 
error (фиг. 5). 

Ако обработката се извършва на достатъчно бързи машини, това може и да не е 
от такова голямо значение. 

 

Фиг.5. Пренебрегване на достъпността 

Решение 3 - пренебрегване на отказоустойчивостта 

За да няма натрупани мрежови дялове, това означава, че всички транзакции се 
изпълняват на един компютър.  

Това противоречи на идеята за разпределени системи. А ако транзакциите се 
изпълняват на няколко възела, то възлите могат да загубят комуникация помежду си, но 
чрез технологията на репликирането, за която ще стане дума по-нататък, възлите 
винаги съдържат данните от последната синхронизация. Така че отказоустойчивостта 
не може да се пренебрегне. 
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Съвременните разпределени системи са проектирани така, че 
отказоустойчивостта винаги е приоритетна. Най-често достъпността е приоритетна за 
сметка на консистентността. 

4. BASE методология на работа 

BASE методологията на работа на разпределени системи е създадена в края на 
90-те години. При BASE (Basic Availability, Soft State Replication, Eventual Consistency) 
акцентът се поставя върху достъпността за сметка на консистентността, т.е. данните са 
винаги достъпни, но в замяна на това не са винаги актуални към даден момент. 

Принципите върху които е изградена методологията са: 

Базова достъпност (Basic Availability) – принципът е заимстван от CAP 
теоремата. Услугата е достъпна почти през цялото време. 

Гъвкаво състояние (Soft State) – данните се променят, независимо дали има 
транзакции към тях или не. Ако транзакциите спрат, то в евентуален бъдещ момент те 
ще бъдат консистентни. 

Евентуална конситентност (Eventual Consistency) – възможност да се изпълняват 
транзакции, като данните не са задължително синхронизирани. Синхронизацията може 
да  се извършва в даден момент, в друг не, но транзакциите се извършват без процесът 
на синхронизация да им оказва влияние. 

ACID и BASE са двете методологии за проектиране на бази данни, които са в 
противоположните краища на спектъра консистентност-достъпност.  

ACID е фокусиран върху консистентността  и е традиционнна методология при 
изграждането на базите данни. 

BASE  методологията даде възможност да проектантите за излязат от рамките на 
традиционните принципи за изграждане на бази данни. Както бе отбелязано, при тази 
методология съществува възможност за неконсистентност на данните. Така че, 
главният въпрос, на който разработчикът трябва да отговори е:  доколко системата 
може да издържи неконсистентност на данните. Нивото на толерантност на системата 
към неконсистентността на данните зависи от задачата, която крайните потребители са 
възложили. 

Методологията не е подходяща да се използва в приложения свързани с 
финансови или медицински области или приложения свързани с резервацията на  
хотели, коли или полети. При такива приложение се използват смесени технологии. 

Но има и приложения, за които стана дума по-рано, когато за крайният 
потребител консистентността не е важна почти през цялото време на работа на 
приложението - при пазаруване от Amazоn или иБей, неконситентността не е от 
значение до определен момент, когато стоката достигне някаква критична маса. 

Цитирана литература: 
1. Armando Fox, Eric Brewer, "Harvest, Yield and Scalable Tolerant Systems", Proc. 7th 

Workshop Hot Topics in Operating Systems (HotOS 99), IEEE CS, 1999, pg. 174–
178. 

2. Eric Brewer. CAP Twelve Years Later: How the "Rules" Have Changed. 
https://www.infoq.com/articles/cap-twelve-years-later-how-the-rules-have-changed  



67 

3. Milev P. Software Methodology for Dynamising Database Structure in Municipalities, 
Economic Alternatives, Economic Alternatives, Issue 2, 2012. 

 

 
  



68 

ДОСТЪП ДО БАЗИТЕ ДАННИ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СИСТЕМИ 

Резюме: При разпределените системи основен проблем е достъпът до базите 
данни, тъй като с едни и същи ресурси, трябва да работят различни клиентски 
приложения. Достъпът до базите се осъществява посредством транзакции, като всяка 
транзакция извършва някаква работа – четене, запис, актуализиране или изтриване на 
данни в базата. За да работи една система съществуват правила за достъп до базите от 
данни. Съвременното развитие на базите данни променя и допълва тези правила.  

Ключови думи: разпределени системи, достъп до бази данни, транзакции 

 

DATABASE ACCESS IN DISTRIBUTED SYSTEMS 

Abstract: In distributed systems, the main problem is access to databases, because the 
different client applications have to work with one and the same resource. Access to databases 
is done through transactions. Each transaction performing some sort of work - reading, 
writing, updating or deleting data in the database. System have to work properly, and that is 
why there are rules for accessing databases. The modern development of databases changes 
and complements these rules. 
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА НЕЗРЯЩИТЕ 

СТУДЕНТИ 
ДОЦ.Д-Р ВАНЯ ЛАЗАРОВА

19,, АС. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА
20 

 

1. Въведение 

По данни на Съюза на слепите в България [1], у нас има около 18 000 незрящи, 
от тях около 6000 са в икономически активна възраст, но едва 600 работят. От данните 
на НСИ за студентите бакалаври и магистри, няма отделна наблюдавана категория 
незрящи студенти. В УНСС има студенти в неравностойно положение почти във 
всички специалности и форми на обучение. В това отношение незрящите имат пълни 
права и не са в никакъв случай дискриминирани. Съвсем друг е въпросът какви условия 
им се предоставят за обучение. В дисциплините, които са от областта на 
информационните технологии обучението е особено затруднено, тъй като тук са 
необходими редица технически и софтуерни средства, които обикновено не са налични 
в една зала за обучение.  

За обучение на незрящи студенти са необходими комплекс от технически и 
софтуери средства, които осигуряват пълна употреба на компютри с постоянна връзка с 
Интернет, оборудвани с Брайлови дисплеи и клавиатури, слушалки и микрофони; 
специализиран софтуер; скенери; принтери за обикновен и релефен точков печат; 
копирни машини, която да позволяват да се увеличи многократно изображението; 
мобилното компютърно оборудване - лаптопи и таблети и др. [2] 

Ще разгледаме някои от най-необходимите технически и софтуерни средства, 
които биха позволили на един незрящ студент да получи най-добрата възможност за 
усвояване на необходимите му знания и умения. 

 

2. Необходими технически и софтуерни средства  

За да се възползват от информацията в цифров формат, незрящите студенти се 
нуждаят от хардуерни и софтуерни решения, които да трансформират и адаптират 
цифровите ресурси в подходящ за възприемане вид. Има много програми, синтезиращи 
човешка реч, но не всички са предназначени изцяло за хора без зрение. При част от тези 
програми е необходимо първоначално да се зареди текстовия файл или да се маркира 
текста, който трябва да се възпроизведе, а това затруднява незрящите потребители на 
ИКТ и налага разработването на специализирани софтуерни решения. 

За улеснение на студенти с нарушения на зрението са разработени 
специализирани браузъри за достъп до Интернет ресурси. Пример за такъв браузър е 
WebbIE. Софтуерът е разработен на 15 езика и се предлага безплатно в Мрежата. 
Браузърът обработва интернет страниците като премахва изображенията и 
форматиранията на текста, а резултатът се интерпретира с екранен четец като JAWS, 
WindowEyes, Thunder, NVDA, Narrator. Като пример за четец, който интерпретира 
български език може да бъде посочен SpeechLab 2.0. 

В помощ на незрящите студенти могат да се използват скенери и програми за 
оптично разпознаване на текст, с които може да се трансформира печатен текст в 
дигитален и след това да бъде възпроизведен чрез екранен четец. Съществуват 

                                                 
19 УНСС, София, Катедра ИТК 
20 УНСС, София, Катедра ИТК 
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приложения за мобилни телефони, с помощта на които може да снима и разпознава 
печатен текст, който се превежда и изговаря на съответния език, ако е необходимо. 

По инициатива на студенти в Русенски университет, беше създаден софтуер за 
превод от текст на български език към Брайлова азбука. Софтуерът позволява 
директно въвеждане на текст или зареждане на текст от външен документ. В 
настоящата версия на приложението е въведено ограничение за максималния обем на 
текста предвид пространството, заделено за Брайловите символи. При необходимост от 
превод на по-голям текст, той може да бъде преведен и записан на няколко етапа. 
Резултатът от конвертирането може да се запази отново във външен файл. Размерът на 
Брайловите символи е съобразен с общоприетия стандарт. Приложението не е 
разработено с комерсиална цел и може да се използва безплатно. Този софтуер може да 
намери приложение в обучителния процес на незрящи лица, в случаите когато в 
съответното образователно заведение не се разполага със специализиран софтуер и 
Брайлов принтер. След огледално разпечатване на текста, той може да бъде набран на 
Брайлова плоча или Брайлова машина дори от човек, който не познава Брайловата 
азбука, което улеснява изготвянето на задания, тестове и всякакъв вид учебни 
материали предназначени за незрящи хора.  

 

Фиг. 1. Софтуер за конвертиране на текст на български език към Брайлова 
азбука 

 

Софтуер за Брайлов превод на текстови документи 

Създаденият от датската фирма Sensus софтуер Робо Брайл позволява 
превръщането на документи под формат HTML, XML, RTF, TEXT и Microsoft Word в 
брайлова и синтетична реч. Той е достъпен в България от края на април 2014 година. 
Брайловият превод се реализира посредством мултилингвистичен брайлов преводач. 
Продуктът е разработен чрез европейски проект и се разпространява безплатно в 
страните от Европейски съюз. Той улеснява значително достъпа до компютър на хора 
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със зрителни увреждания (с пълна или частична загуба на зрението) и с дислексия. 
Софтуерът Робо Брайл се използва в Дания още от 2004 година, като през 2007 година в 
него се интегрират британски английски, италиански, португалски, гръцки, френски и 
литовски език. Днес той се използва и на български език. Анализите на потребителите 
го определят като приложим основно за превод на образователни материали, статии и 
писма. 

RoboBraille [3] е достъпен непрекъснато, като автономно, безплатно решение, 
достъпно за всички некомерсиални ползватели, като за използването на програмата не е 
необходима регистрация. Целта е да се подпомогне и промотира самостоятелността на 
хора със специални потребности в образователната система и на трудовия пазар. 
Допълнително преимущество е, че RoboBraille запазва анонимността на тези, които се 
нуждаят от документи в алтернативен формат. За институционална употреба 
интерфейсът на RoboBraille е достъпен в адаптирана версия за академични институции 
и други организации, които биха искали да включат програмата в своите уебсайтове. 
Възможностите на RoboBraille за конвертиране на документи може да се интегрират в 
системата на библиотеките и в системите за управление на ученето (LMS) с цел 
предоставяне подкрепа на хората със специални потребности, които ползват тези 
системи. Ползвателите на институционалната версия заплащат абонаментна такса. 

 

 

Фиг. 2. Софтуер за Брайлов превод на текстови документи 

 

Брайлов четец: Брайловият четец е предназначен за хора със зрителни 
увреждания, които не могат да четат по Брайловата тактилна система. Това 
представлява съществен проблем за хората от тази общност, тъй като ограничава 
възможностите им за информиране, комуникиране и социални контакти. В 
съвременните условия, чрез развитие на информационно-комуникативните технологии, 
този въпрос е решен като е конструиран Брайлов четец. Той се състои от ръкавица с 
един пръст, който разполага с тактичен датчик, устройство върху ръкавицата, bluetooth 
предавател, устройство за озвучаване, специализиран софтуер. Брайловият четец може 
да се използва и от хора без зрителни увреждания, когато искат да се запознаят със 
съдържанието на текст по Брайл. 
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Фиг.  3. Брайлов четец 

 

За първи път през 2013 г. беше представена Брайловата мишка, която 
осигурява възможност на хората с различни увреждания на зрението да четат текст от 
компютърен екран. Цената на Брайловата мишка е три пъти по-малка от тази на 
Брайловия четец, което е предпоставка за по-широко използване. 

Преносим компютър SIAFU [4]. Американецът Джонатан Лукас създава 
модела Siafu, който е проектиран специално за хора със зрителни увреждания и цели да 
направи работата с компютри по-интуитивна. 

Основната характеристика на този нестандартен лаптоп е тактилният дисплей 
(повърхност, създаваща усещане за допир) от специален, също концептуален материал 
Magneclay, притежаващ свойството да се преобразява във всякакви форми. По този 
начин се предвижда да се генерират символи от Брайловата азбука или да се 
пресъздават изображения в триизмерен релеф директно върху дисплея. 
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Фиг. 4. 
Преносим компютър SIAFU 

 

Таблетът за хора със зрителни увреждания [5] използва цилиндърчета от 
специален материал, които динамично ще се показват и скриват и така върху четеца ще 
се образува релефното Брайлово писмо. Чрез него те ще имат възможност да четат 
текстове навсякъде и по всяко време.  

 

 

Фиг. 5.  Таблет за хора със зрителни увреждания 
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА НЕЗРЯЩИТЕ 
СТУДЕНТИ 

Резюме: В този доклад са разгледани като комплекс от взаимосвързани 
компютърни средства, онази част от информационните технологии, които подпомагат 
незрящите в процеса на тяхното обучение. Ще бъде поставен акцент само върху 
процеса на  обучение в университетите. 

Ключови думи: незрящи студенти, информационни технологии, обучение на 
незрящи 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN ASSISTANCE OF THE BLIND STUDENTS 

Abstract: In this report we will reveal a set of interconnected computer tools which 
helps blind people in their training. An emphasis will be put only on the learning process in 
universities. 
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА И СОЦИОАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ 

ИНДЕКС В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ГЛ.АС. Д-Р МАРИАНА МУРГОВА

21 

 

Увод 

Продължителността на живота в Европа, както и във всички страни в света се 
увеличава от средата на миналия век. От началото на 70-те до края на 80-те години 
увеличението в продължителността на живота в страните от Централна и Източна 
Европа се наблюдава забавяне в нейното увеличение и даже намаление в някои страни 
(напр. тези от бившия СССР). Политическите и икономическите промени от началото 
на 90 -те засилват тези тенденции до средата на 90-те години. През последните 20 
години продължителността на живота в страните от Централна и Източна Европа 
започва да се увеличава. За разлика от страните от бившия социалистически блок, в 
западноевропейските страни се наблюдава постоянно увеличение в продължителността 
на живота. Сред основните фактори, влияещи върху продължителността на живота са 
социално-икономическите условия на живот и поведенчески фактори. 

Целта на настоящия доклад е да се изследва изменението в продължителността 
на живота и социално-демографския индекс в страните-членки на европейския съюз 
през периода 1970-2016 г.  

Данни и метод  

С цел сравнимост на данните за отделните страни в доклада са използвани данни 
за продължителността на предстоящия живот и социално-икономическия индекс от 
проекта Global Burden of Disease (GBD) на Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) на Университета Вашингтон, САЩ.  

Социално-демографският индекс е предложен от членовете на екипа на проекта 
GBD (Global Burden of Disease Study 2015). Той представлява обобщаваща величина, 
включваща средния доход на едно лице от домакинството, средното достигнато 
образователно равнище на лицата на възраст над 15 години и тоталния коефициент на 
плодовитост за дадена година и дадена страна. Стойностите на индекса са между 0 и 1. 
Най-ниската стойност 0 отговаря на нисък среден доход, ниско образователно равнище 
и висок тотален коефициент на плодовитост, а най-високата стойност 1 – на висок 
среден доход, високо образователно равнище и нисък тотален коефициент на 
плодовитост. Предимствата на този индекс в сравнение с най-често използвания 
Индекс на социално-икономическо развитие – индекса на човешкото развитие е в това, 
че позволява да се направи по-добра оценка и прогноза на здравното състояние на 
отделните нации. 

За анализа на различията в продължителността на живота и социално-
демографския индекс в европейските страни е използван клъстерния анализ на к-
средните (McQueen, J.,1967).  

Резултати 

Динамика в продължителността на предстоящия живот в страните от 
Европейския съюз през периода 1970-2016 г. е представена на фиг. 1. От фигурата се 
вижда, че през 1970 г. не се наблюдава ясно разлика в продължителността на живота 
между страните от Централна и Източна Европа и тези от Западна Европа. Сред 
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страните с ниска и висока продължителност на живота са страни и от двете групи. До 
2016 г. тя се увеличава във всички страни, като най-голямо е увеличението сред 
страните от Западна Европа. През 2016 г. във всички страни от Западна Европа 
продължителността на живота е по-висока от тази в Централна и Източна Европа. 

 

Фиг. 1. Динамика в продължителността на живота в страните членки на 
Европейския съюз през периода 1970-2016 г. 

Социално-демографският индекс във всички страни от европейския съюз се 
увеличава през периода 1970-2016 г. (фиг. 2.). Докато в началото на периода различията 
между страните е значително, то през 2016 г. стойностите на индекса вече се 
доближават. Най-ниски са стойностите му в Португалия през целия период. 

 

Фиг. 2. Динамика в социално-демографския индекс в страните от Европейския 
съюз през периода 1970-2016 г.  
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Резултатите от клъстерния анализ по отношение на продължителността на 
живота и социално-демографския индекс са представени на фигури 3., 4., 5., и 6. От 
фигури 3. и 4. се вижда, че през 1970 г. групата с най-ниска продължителност на 
живота включва предимно страни от Централна Европа и Португалия (клъстер 3). В 
клъстера, който обхваща страните, в които продължителността на живота е най-висока 
са включени единствено страни от Западна Европа (клъстер 4), а в другите два клъстера 
са включени страни, както от Централна и Източна Европа, така и тези от Западна 
Европа. През 2016 г. клъстерите, които обхващат страните с най-ниска и ниска 
продължителност на живота (клъстери 2 и 3), в сравнение с другите страни-членки на 
европейския съюз са страни от Централна и Източна Европа, с изключение на Кипър. 
Най-ниска е продължителността на живота в клъстер 2 и тя е под 76 години. Страните в 
него са: България, Литва, Латвия, Румъния и Унгария.  

В клъстерите 1 и 4 се обхващат страните, които имат продължителност на 
живота от около 80,5 до 81,5 години. Те включват изцяло страни от Западна Европа, с 
изключение на Чешката Република (клъстер 1). Сред страните с най-висока 
продължителност на живота в ЕС (от 81,5 до 83 години) са единствено 
западноевропейски страни (клъстер 4). 

По отношение на стойностите на социално-демографския индекс разделението 
на страните на западноевропейски и такива от Източна и Централна Европа не е така 
очевидно. От 1970 до 2016 г. почти не се забелязват промени, както в равнищата на 
индекса, така и във включените държави в съответните клъстери. Третият клъстер 
включва страните с най-нисък социално-демографски индекс, които през 1970 и 2016 г. 
са Ирландия, Испания, Португалия и Румъния. В първия и втория клъстер са страните с 
по-високи и високи индекси сред страните от Европейския съюз и включват, както 
страни от Централна и Източна Европа, така и страни от Западна Европа.  

На фигури 7. и 8. е представена връзката между продължителността на живота и 
социално-икономическия индекс през 1970 и 2016 г. От фиг. 7. Се вижда, че не може да 
се установи връзка между продължителността на живота и социално-демографския 
индекс, както и различие между страните от Централна и Източна Европа и тези от 
Западна Европа. През 2016 г. Тази връзка се вижда по-ясно, а именно, страните от 
Западна Европа имат по-висока продължителност на живота при по-висок или същия 
социално-демографски индекс. 
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Фиг. 7. Точкова диаграма на връзката между продължителността на живота и 
социално-демографския индекс в страните-членки на Европейския съюз през 1970 г. 

 

 

Фиг. 7. Точкова диаграма на връзката между продължителността на живота и 
социално-демографския индекс в страните-членки на Европейския съюз през 2016 г. 

 

Заключение 

Резултатите от изследването на изменението в продължителността на живота и 
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между страните от Централна и Източна Европа и на тези от Западна Европа в научната 
литература се свързват с високата смъртност сред населението в активна възраст и по-
конкретно на мъжете в тази възраст в бившите социалистически страни, по-високата 
заболеваемост от сърдечносъдови заболявания и поведенчески фактори (Meslé, F., et al., 
1997; McKee, et al., 1998; Meslé, F., Vallin, J., 2002; Meslé F., 2004). Въведеният в 
последните години социално-демографски индекс би могъл да се използва за анализ не 
само с продължителността на живота, а и с причините за умиране като по този начин би 
могъл да допринесе за по-задълбоченото изследване на връзката между социалните, 
демографските и икономическите фактори от една страна, и здравния статус на 
населението, от друга.  
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ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА И СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИ 
ИНДЕКС В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Резюме: В доклада се изследва изменението в продължителността на 
предстоящия живот и социално-демографския индекс в страните от Европейския съюз 
през периода 1970-2016 г. Използвани са данни от проекта Global Burden of Disease 
(GBD). Основните резултати показват значителни различия между страните, както в 
продължителността на предстоящия живот, така и в социално-демографския индекс. 

Ключови думи: продължителност на предстоящия живот; социално-
демографски индекс; страни от Европейски съюз 

  

LIFE EXPECTANCY AND SOCIO-DEMOGRAPHIC INDEX IN THE EUROPEAN 
UNION COUNTRIES 

Abstract: In this paper we explore changes in life expectancy and socio-demographic 
index in the European Union countries over the period 1970-2016. Data from the Global 
Burden of Disease project are used. The main results show significant differences between the 
countries in both life expectancy and socio-demographic index.  

Key words: life expectancy, socio-demographic index; European Union countries.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ 

CAPI И PAPI ПОДХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 
ДОЦ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ

22 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Първият закон на Мур: „Броят на транзисторите на единица площ в новите 

модели микропроцесори ще нараства двукратно приблизително на всеки 2 години“ 
[Moore, 1965] остава актуален и до днес [Kumar, 2015]. През последното десетилетие 
сме свидетели на невероятен бум в компютърните технологии, който е съпътстван с 
„побирането“ на все по-голяма изчислителна мощност във все по-малък размер 
устройства. Компютърът вече не е „настолна машина“, а се превърна в мобилен 
асистент и „спътник“, който може да „заема“ формата на смарт-телефон, таблет, 
лаптоп, хибриден компютър от типа 2-в-1 и всякакви други форми, така че винаги да 
бъде на разположение на своя притежател. Въпреки че някои от тези компютърни 
устройства останаха относително скъпи, като цяло мобилните технологии станаха 
достъпни „за всеки“ и по тази причина придобиха глобално разпространение23. 
Използването на съвременните компютърни технологиите вече не е привилегия за 
избрани, а ежедневие на милиарди хора по-света, включително и невръстни деца24.  

Постиндустриалното общество осъзна, че пътят на недалновидното и 
прекомерно използване на природните ресурси води до сериозни негативни 
последствия за околната среда [SERI, 2009]. Използването на хартия води до 
изсичането на огромни масиви с дървета, което, от своя страна, е водещ фактор при 
формирането на глобалното затопляне [Gervet, 2007]25. 

Съвременните статистически, социологически, маркетингови и други 
изследвания, за да бъдат адекватни на реалността, трябва, от една страна, да се 
съобразят с модерните тенденции в технологиите, а от друга трябва „спазват“ 
екологично „поведение“. Едно „елегантно решение“ на подобна нелека задача се явяват 
новите преносими компютърни устройства, които са известни още като таблети. Те не 
само имат голяма изчислителна мощ и всички характеристики на един компютър, но се 
явяват реален заместител на хартията, тъй като четенето и въвеждането на 
информацията става директно на екрана на устройствата. Тези, както много други 
преимущества на преносимите компютри, доведоха до постепенното преминаване от 
PAPI през смесен тип събиране на информация до провеждане на всички интервюта 
чрез CAPI26. 

На пръв поглед преминаването от PAPI към CAPI изглежда съвсем 
безпроблемно, но от изследователска гледна точка това крие и известни рискове, които 
най-вече засягат действието на нестохастични фактори върху оценяваните 
статистически характеристики. За да се даде научна обосновка на преминаването от 
единия подход за събиране на статистически данни към другия, трябва да се извърши  
експериментален статистически сравнителен анализ, който да очертае евентуалните 

                                                 
22 УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия“, email: anaydenov@unwe.bg 
23 Според анализ на компанията IHS Markit, броят на смарт-телефоните през 2020 г. ще достигне 

6 милиарда. 
24 Според изследване на Американската педиатрична академия, 75% от 4-годишните деца имат 

свои собствени смартфони, а почти 100% от децата са се „запознали“ с мобилните технологии още преди 
първия им рожден ден. 

25 За една анкетна карта от 16 страници формат А4, използвана за провеждане на изследване сред 
1000 респондента (8 000 листа хартия), се унищожава приблизително ЕДНО дърво (по данни от 
http://conservatree.org/ и http://howstuffworks.com и изчисления на автора). 

26 За описание на съдържанието на подходите CAPI и PAPI виж точка 2. 
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различия в използваните подходи, елиминирайки влиянието на възможно най-голям 
брой странично-действащи върху процеса на събиране на информация фактори. 
Настоящият доклад има за цел да представи една такава възможна методика за 
сравнителен анализ, с оглед установяване на евентуални различия в събираната 
информация, след провеждането на реален емпиричен експеримент. 

 
2. CAPI И PAPI – КРАТКО ОПИСАНИЕ 
Във връзка с изясняване на спецификата на подходите CAPI и PAPI е 

необходимо ще бъде направено кратко представяне на всеки от тях, както следва: 
 PAPI (paper/pencil assisted personal interviewing) – Най-общо този подход е 

свързан със събирането на информацията от интервюираните лица чрез пряко 
лично интервю, а посочените от респондентите отговори се записват на хартиен 
носител. Цялостният процес по събирането на данните преминава през следните 
стъпки: 

► След успешното приключване на подготвителния етап на 
статистическото изследване и провеждане на пробното изследване е 
налице окончателният вариант на хартиената анкетната карта, който се 
изпраща в печатница за отпечатване и размножаване.  

► Отпечатаните карти се изпращат с куриер до териториалните 
подразделения на изследователската организация, където се разпределят 
по съответните интервюери. Всеки интервюер получава освен пакета с 
анкетни карти и списък-график с адресите на лицата за посещение. 

► Анкетьорът започва анкетирането, като посещава съответните адреси и се 
опитва да осъществи контакт с лицата, подлежащи на анкетиране. При 
осъществяването на успешен контакт, съблюдавайки предварително 
изготвени инструкции и логическата последователност на въпросите в 
картата, анкетьорът записва отговорите на респондентите на хартиения 
носител.  

► След успешното попълване на всички анкетни карти, контрольорът 
(супервайзорът) проверява за коректността на информацията и предава 
картите за въвеждане.  

► Картите се въвеждат в отделни бази данни или в поделенията на 
организацията или от няколко лица в централата, а последствие се 
събират и обобщават в общ масив, който подлежи на последваща 
статистическа обработка и анализ. 
 

 CAPI (computer assisted personal interviewing) – Тук разликата с PAPI се изразява 
в това, че прякото лично интервю се провежда, използвайки преносим компютър 
(най-често таблет), като отговорите на респондентите се записват директно в 
устройството. При този подход последователността на събиране на данни е 
следната: 

► След успешната подготовка на анкетната карта в подготвителния етап на 
изследването, картата се програмира, за да бъде тествана допълнително. 

► Успешната апробация на анкетната карта води до изпращането на 
готовата анкетна форма през интернет (вкл. през мобилната мрежа) до 
устройствата за анкетиране (обикновено таблетни устройства). Всеки 
таблет може да приеме практически неограничен брой различни анкетни 
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карти, поради голямото дисково пространство и относително малкия 
обем на анкетата, като всяка от тях може да бъде избирана при 
необходимост. За разлика от PAPI, всеки анкетьор разполага освен с 
електронната анкетна карта и с карта на локациите, които трябва да 
посети, която е визуализирана на екрана на таблета и позволява по-лесна 
ориентация в населените места. Провеждането на интервюто, отново 
става с посещение на домакинствата с тази разлика, че тук вграденото 
GPS устройство може да даде подробна информация за датата, часа и 
мястото на посещение, като по този начин биха могли да се избегнат 
злоупотреби от страна на интервюерите. 

► При посещението на респондентите, освен по-голямата бързина на 
въвеждане на данните в мобилното компютърно устройство, 
допълнително преимущество тук се явява и предварително 
програмираният текущ контрол на логиката и коректността на 
попълваната информация. При провеждането на интервюто е възможно 
прослушването на аудио файлове, преглеждането на снимки и видео, 
както и интернет съдържание. Като допълнение към въвежданата в 
анкетната карта информация, може да се записва звук (говор) или да се 
заснемат снимки или видео, ако това е необходимо. 

► Попълнените данните текущо и автоматично се изпращат в криптиран 
вид до отдалечен сървър, където от своя страна те биват директно 
попълвани в обща база от данни по конкретното изследване. 
Преимущество се явява и възможността за попълването на анкетата във 
вечерните часове, когато респондентите обикновено са у дома, т.к. самия 
екран на устройствата е осветен от свето-диоди. Ролята на контрольорите 
също се намалява, като тя придобива основно организаторски характер. 
Подетапът свързан с въвеждането на карти отпада напълно, като по този 
начин се намаляват разходите и се пести време. 

В обобщение може да се заключи, че CAPI подходът значително превъзхожда 
PAPI, не само поради гореизложените факти, а също така и във връзка с намаляване на 
разходите за провеждане на едно интервю, както и със съблюдаването на екологичните 
норми на съвременното общество (не се използва никаква хартия). Въпреки 
безспорните преимущества, CAPI притежават и някои „недостатъци“: 

 Качествените мобилни компютърни устройства изискват голяма 
първоначална инвестиция. 

 Програмирането на въпросниците изисква наличието на 
висококвалифицирани специалисти 

 Използването на „модерни“ подходи за събиране на информация налага 
преквалификацията на анкетьорски състав, особено във високите възрастови 
интервали. 

 Скъпоструващите устройства генерират допълнителни разходи за 
застраховането им. 

 
3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРАВНИТЕЛЕН 

АНАЛИЗ МЕЖДУ ПОДХОДИТЕ 
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С оглед ограничаване въздействието на систематично-действащите фактори и 
свързаните с тях нестохастични грешки, при използването на различни подходи за 
събиране на информация, е необходимо да се извърши експериментален статистически 
сравнителен анализ между двата подхода. Последният би допринесъл, също така, за 
разкриването на „тесни“ места в използваните подходи, за които изследователите не са 
били наясно до момента на прилагане на CAPI и PAPI [Caeyers, B., B. Chalmers, J.D. 
Weerdt, 2010]. Постигането на едно достатъчно коректно сравнение налага 
елиминиране влиянието на колкото е възможно повече странични фактори, 
същевременно, спазвайки предварително дефинирани правила. 

Провеждането на сравнителния анализ би могло да премине през следните 
етапи: 

А. Подготвителен етап 

В този етап се изготвя въпросник в два идентични по съдържание варианта, но 
на двата основни носителя - хартиен и електронен. В анкетната карта трябва да бъдат 
включени въпроси от различни типове, касаещи както признаци измерени на слабите, 
така и такива измерени на силните скали. Например: 

 Дихотомна скала: Да/Не 
 Ординална скала:   

o 5 - Напълно съгласен/ 4 - Съгласен/ 3 - Нито съгласен, нито несъгласен/ 2 
– Несъгласен/ 1 - Напълно несъгласен; 

o 0 - Изобщо не харесвам/1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/10 - Много харесвам; 

 Желателно е да има както отделни въпроси, касаещи признаци, измерени с 
ординална скала, така и такива обединени в обща „батерия“. 

 Относителна скала: доход в лева, възраст в навършени години, 
продължителност на гледане на телевизия в часове и други 

 Въпроси с повече от един отговор (без възможност за попълване на текст 
в полето други); 

 Въпроси с отговор „отворен“ тип. 

В отговорите на всеки въпрос трябва да се прецени дали да присъства 
възможност за отказ или липса на избор от типа „Не знам/Не мога да отговоря/ 
Отказвам да отговоря“. 

Задължително и в двата типа въпросници трябва бъдат включени променливи 
относно: 

 Идентификацията на интервюто; 
 Кода на интервюера; 
 Начало (чч:мм) и край (чч:мм) на интервюто; 
 Типа населено място (вкл. и наименование); 
 Демографския профил на респондентите – пол, възраст, образование, 

доход, заетост, етнос и т.н. 

Желателно е част от въпросите в анкетата да разкриват информация с 
относително постоянен във времето (обективен) характер (напр. местоживеене, 
образование), а друга част с по-променлив (субективен) такъв (напр. „Чувствате ли се 
щастлив в момента?“). 

Също така, желателно е някои от въпросите да бъдат с „по-специално“ 
съдържание, така че да се провери склонността за споделяне на информация от личен 



85 

(сензитивен) характер и при двата вида интервюта (напр. здравословно състояние, 
употреба на алкохол и др.). 

От полза би било, във въпросника да има поне един филтър („прескок“), с цел 
сравнение на коректността на „рутирането“ на въпросниците при двата типа анкети – 
CAPI и PAPI. 

Б. Събиране на необходимата информация 

Двата типа въпросници (хартиен и електронен) се експериментират (провеждат 
се пробни интервюта), както от лицата които са ги съставили, така и от други лица-
тестери с цел откриването и отстраняването на евентуални неточности. 

Интервюерите се запознават подробно с двата типа въпросника и се обучават за 
работа с тях, съобразявайки се със специфичните изисквания на всеки тип интервю – 
CAPI и PAPI. Добрата подготовка по отношение на CAPI въпросника е от съществено 
значение за плавното протичане на процеса на анкетиране. 

Съгласно предварително изготвени квоти (виж Таблица 1) се извършва 
интервюиране на съответните лица, отговарящи на конкретен пол, възрастова група и 
живеещи в даден тип населено място (столица, голям град, среден/малък град и село), 
използвайки предварително изготвените въпросници (в хартиен и електронен вариант).  
С цел рандомизация, анкетьорите трябва да спазват определена стъпка на подбора на 
респонденти, например като използват подхода „случаен маршрут“. 

Таблица 1. Примерни квоти за провеждане на сравнителен анализ 

Тип населено 
място 

Възраст 
CAPI PAPI 

Мъже Жени Мъже Жени 

Столица/ Голям 
град/ Малък 
град/ Село 

15-19  

20-24  

25-29  

30-34     

… … … … … 

70+     

ОБЩО     

Където  е броят на лицата, които трябва да се интервюират в съответната 
възрастова група, пол; k – брой възрастови групи. 

Тук трябва да се имат предвид и някои допълнителни съображения: 

 Двата типа интервюта трябва задължително да се проведат в два сходни 
квартала на един град или две сходни населени места (като големина и тип население) 
– градове/села, за да се елиминира фактора „място на анкетата“. Желателно е мястото 
на осъществяване на контакт с респондента да бъде също идентично - или в дома или 
на улицата, но не и по двата начина едновременно. 

 Анкетите трябва да са проведени в сходни времеви интервали 
(сутрин/обед/вечер) и в сходни седмични дни – или 2 работни (сряда-сряда или сряда-
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четвъртък) или в 2 последователни почивни дни (събота-неделя). По този начин се 
елиминира фактора „време на анкетата“. 

 Анкетите в съответния тип населено място трябва да се проведат от един 
и същ висококвалифициран интервюер и при двата типа въпросници – CAPI и PAPI, за 
да се елиминира фактора „интервюер“. 

 Попълнените хартиени въпросници трябва да се въведат само от едно 
лице, а след това да се извърши оглед на въведената информация от друго лице, с цел 
отстраняване на грешки при въвеждането на данните от хартиените въпросници. 
Трябва да се засече и средното време за въвеждане на една анкета, за да се добави към 
средното време за попълване на един хартиен въпросник, с цел адекватна съпоставка с 
CAPI. 

 С цел отчитане на „склонността“ на респондентите да се отзовават на 
покана за интервю, трябва да се води отчет и за броя на отказите. Това например може 
да стане на отделен лист, като се поставя по една черта за отказ, а всеки пети отказ с 
черта се зачертават предишните четири. Впоследствие броят на отказите се въвежда в 
отделен файл срещу кода на всеки интервюер и типа интервю (CAPI или PAPI). 

 От полза би било, в подходяща форма да бъде събрана информация и 
коментари от самите анкетьори относно условията на протичане (поведение и 
реакции на респондентите, хардуерни/софтуерни проблеми и др.) на проведените 
интервюта с двата типа въпросници. 

В. Сравнителен статистически анализ на събраната информация 

Събраната и въведена информация от двата подхода (CAPI и PAPI), трябва да се 
агрегира в една обща база данни на SPSS и да се извърши сравнителен анализ в 
следните направления: 

 Описателен анализ – съпоставка на разпределенията на лицата по 
значенията на признаците (в относително изражение); минимални и максимални 
стойности; средни и отклонения (за подходящите за подобен анализ променливи). 
Сравнение по брой и дял неотговорилите или отказалите да предоставят информация, 
брой на отговорите на въпросите тип „повече от един отговор“, както и средната 
продължителност на едно интервю от всеки тип. Продължителността може да се сравни 
и по отделни въпроси, ако това предварително е било заложено в анкетната карта. 

 Сравнения на средни и отклонения за съответните променливи от двата 
типа източници, използвайки техники за проверка на хипотези от типа на z и t-
критерий, Тест на Левене и др. 

 Допълнителни статистически техники за анализ на съответствията, 
като  например: Кронбах алфа, Тестът на Хотелинг и др. 

Освен количествен сравнителен анализ, извършен с помощта на статистически 
методи, е желателно да се извърши и „качествена“ съпоставка на резултатите от 
проведените анкети. Тук под „качествена“ се има предвид анализ на коментарите на 
анкетьорите относно проведените интервюта, сравнение на съдържанието отворените 
въпроси и други. 

От съществено значение е и провеждането на финансов сравнителен анализ 
между двата подхода, като се направи детайлна „разбивка“ на разходите, които са 
направени с оглед извършването на двата типа анкети. 

  
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Използването на нови компютърни технологии в процеса на събиране на 

статистическа информация безспорно допринася за сериозни „качествени“ подобрения 
в този процес. Намаляването на разходите за единица интервю, завишеният контрол 
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върху събираната информация, богатите мултимедийни възможности и екологичността 
са само част от много преимущества на компютърно-асистираните интервюта пред 
„традиционните“ анкети. Всяко нововъведение, обаче, крие в себе си и немалка доза 
неизвестни „опасности“ за изследователския процес. По тази причина, съвсем 
обоснована е необходимостта от провеждането на сравнителен анализ между „стария“ 
(PAPI) и „новия“ (CAPI) подход за събиране на данни при провеждането на преки 
лични интервюта. Един такъв анализ би дал научно-обоснован отговор на въпроса: 
„Настина ли новите технологии внасят подобрения в процеса на събиране на данни?“. 
Подобен сравнителен „експеримент“ би могъл да мотивира ръководството на една 
изследователска организация да извърши инвестиции в едно скъпо струващо модерно 
оборудване или напротив да докаже, че „добавената стойност“ на подобна иновация е 
твърде малка спрямо добре изпитания, и все още използван в много страни, „хартиен“ 
подход. Възможно е да бъде направен и избор на „средния път“, като се използва 
смесен тип събиране на данни, както чрез мобилни компютри, така и чрез 
„стандартния“ подход, но дали това ще доведе до съществени подобрения, само 
практиката може да покаже. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ 
CAPI И PAPI ПОДХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 

Резюме: Един от основните стремежи на изследователите-статистици е 
ограничаване въздействието на систематично-действащите фактори и свързаните с тях 
нестохастични грешки и изместване в изчисляваните оценките. Посочените проблеми 
са особено актуални в съвременните статистически изследвания, при които все по-
често се налага използването на смесени подходи за събиране на информация. В 
доклада се представя идея за методология за извършване на сравнителен анализ между 
двата най-често използвани подходи – CAPI  и PAPI, с оглед установяване на 
възможните различия в събираната информация. 

Ключови думи: сравнителен анализ, събиране на данни, CAPI, PAPI 

 

POSSIBILITIES FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAPI AND PAPI DATA 
COLLECTION APPROACHES 

Abstract: One of the main researchers’ aspirations is the limitation of the factors that 
systematically affect the survey measurements in order to reduce the systematic errors and the 
bias. The latter issues are significant especially in the modern mixed-type data collection 
approaches. This paper presents an idea for a methodology for the comparative analysis of the 
two most frequently used data collection approaches – CAPI and PAPI, in order to find the 
possible differences in the information gathered. 
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ДИНАМИКА НА ВОЕННИТЕ БЮДЖЕТИ НА САЩ, КИТАЙ И РУСИЯ – 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
ДОЦ. Д-Р КАЛОЯН ХАРАЛАМПИЕВ

27,, ПРОФ. Д.С.Н. ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ
28 

 

Настоящето изследване има за цел да „уплътни“ досегашните анализи на 
рисковете от световна война. В основата на досегашните анализи са изследванията ни 
на еволюцията на световния пазар и на динамиката на военния бюджет на САЩ.29 
Несъмнено е, че именно наслагването на динамиката на военния бюджет на САЩ 
върху еволюцията на световния пазар дава най точна картина на рисковете от световна 
война. САЩ са страната с най-голям военен капацитет, с най-голям военен бюджет – 
многократно надвишаваш военния бюджет на втората по големина на военния бюджет 
страна – Китай. Освен това САЩ са страната, постоянно разпалваща регионални войни. 
Американският англосаксонски и американският еврейски елити традиционно 
използват агресията, за да елиминират конкуренцията на другите национални елити в 
борбата за ресурси и експлоатация на човечеството. Те правят всичко възможно, за да 
установят глобална власт над човечеството. Така че нашият подход е правилен и 
резултативен. 

Ще продължим по нататък нашите изследвания, като върху динамиката на 
американския военен бюджет наложим динамиката на военните бюджети на Китай и 
Русия. Защо? 

Защото Китай понастоящем е претендент за нов център на световната търговия. 
По обем на експорта и импорта той вече измести стария център на световната търговия 
– САЩ. Икономическите, политическите, търговските и пр. противоречия между САЩ 
и Китай все повече се увеличават. Икономическата мощ на Китай нараства. Неговите 
интереси също добиват глобален характер. Новият президент на САЩ – Доналд Тръмп 
с основание определя Китай като основен съперник на САЩ. 

Основанията за наслагване и на динамиката на военния бюджет на Русия са в 
това, че тя е най-малко втората, а може би и първата страна по ядрен потенциал. По 
време на „студената война“ именно Русия (СССР) възпираше в известна степен 
агресивността на американския англосаксонски и американския еврейски капитали. 
Руският славянски и руският еврейски елити от началото на новия век категорично 
демонстрират намерението си да се отърват от васалитета спрямо американския 
англосаксонски и американския еврейски елити. По време на последната разпалена от 
САЩ война – срещу Сирия, Русия въведе свои войскови поделения и не позволи на 
САЩ чрез ДАЕШ да свалят правителството на „техния човек“ – Башар Асад. Освен 
това, очевидно е, че за трети пореден път Русия ще бъде арбитър в съперничеството 
между стария център на световната търговия – САЩ и новия претендент – Китай. Тя 
беше арбитър през 19-ти век в битката между стария център – Великобритания и новия 
претендент – Франция. След това – през 20-ти век между Великобритания и нейния 
съюзник САЩ срещу Германия. В тези два случая арбитражът й беше в полза на 
англосаксонските елити, в полза на морските империи. Първия път присъди победата 
на Великобритания, втория път на САЩ. Интересно е сега, при третия арбитраж, дали 
отново ще присъди победата на морска империя – в случая на стария център - САЩ. 

                                                 
27 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Социология“ 
28 УНСС, Общоикономически факултет, катедра „Икономическа социология“ 
29 Виж: Глобалната власт – рискове за близкото бъдеще, сп. „Икономически и социални алтернативи“, 
2012, №2; Локални и глобални рискови фактори за развитието на България и света през второто 
десетилетие на XXI век, Годишник на УНСС 2015, Издателски комплекс – УНСС, 2015 
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Или този път арбитражът й ще бъде в полза на новия претендент – континенталната 
империя Китай. 

За нашето изследване използваме данни от Стокхолмския международен 
институт за изследване на мира. База данни за военните разходи. (Stockholm 
International Peace Research Institute. SIPRI Military Expenditure Database: 
https://www.sipri.org/databases/milex). 

 

 

Фиг. 1. Динамика на военните разходи по държави (млн. долари по съпоставими 
цени от 2015 година) 

 

Прилагайки собствена модификация на бейсовския спектрален анализ30 
открихме следните цикли в динамиката на военните бюджети на трите страни. 

 

Таблица 1. Открити цикли в динамиката на военните разходи 

Период на цикъла САЩ Китай Русия 

23 Х   

18 Х   

14 Х Х  

13   Х 

 

                                                 
30 Виж: Дългите вълни на Кондратиев при „социализма”, Издателски комплекс – УНСС, 2014 
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При динамиката на военния бюджет на САЩ има три цикъла с дължина на 
вълната съответно 14, 18 и 23 години. При динамиката на военния бюджет на Китай 
има един цикъл с дължина на вълната 14 години. При динамиката на военния бюджет 
на Русия има един цикъл с дължина на вълната 13 години. В досегашните ни 
изследвания сме разглеждали както 14 годишния, така и 18 годишния цикъл на военния 
бюджет на САЩ. За нас по-значим в определяне на рисковете е 18 годишният цикъл. 
Но в сегашното изследване ще използваме 14 годишния цикъл. Защото дължината на 
вълната при него е идентична с тази на цикъла в Китай. И е само с една година по дълга 
от цикъла на Русия. 

 

 

Фиг. 2. Цикли в динамиката на военните разходи на САЩ, Китай и Русия 

 

Резултатите от наслагването ни показват, че динамиката на военните бюджети 
на Китай и Русия са синхронни в много голяма степен. Техните динамики, обаче са 
асинхронни, дори може да се каже – реципрочни, спрямо динамиката на военния 
бюджет на САЩ. Този факт създава значителни рискове за Китай и Русия. Защото 
досега големите войни винаги се водят, когато военния бюджет на САЩ е във 
възходяща фаза. А виждаме, че в такъв период военните бюджети на Китай и Русия са в 
низходяща фаза. Това от една страна засилва „храбростта“ на американския 
англосаксонски и американски еврейски елити за разпалване на войни. От друга страна 
е неблагоприятно за Китай и Русия, доколкото при война техният военен потенциал 
няма да е разгърнат в пълния си обем. 

А сега да разгледаме каква е политиката на елитите на САЩ, Китай и Русия 
относно съотношението на военния бюджет спрямо БВП. Има ли разлика в политиката 
на трите елита? 
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За целта наслагваме динамиката на процента на военния бюджет спрямо БВП на 
трите страни. 

 

Фиг. 3. Динамика на военните разходи като процент от БВП на САЩ, Китай и 
Русия 

 

Установяваме, че след като достига извънредно високи стойности в началото на 
„студената война“ (13,3% през 1952 година), след това процентът на военните разходи 
спрямо БВП на САЩ макар и с колебания устойчиво пада до 1999 година. Най ниската 
му стойност е 2,9%. Дали случайно, или съвсем не случайно, след идването на власт в 
Русия на Владимир Путин военните разходи спрямо БВП на САЩ започват да се 
увеличават. През цялото време, за което имаме данни и за трите страни, военните 
разходи на САЩ спрямо БВП са по-високи, отколкото на Китай. И то значително по-
високи – около два пъти. Когато сравняваме военните разходи спрямо БВП на САЩ и 
Русия установяваме, че в едни периоди по-високи са на САЩ, а в други периоди по-
високи са на Русия. Като цяло Русия също като САЩ има близо два пъти по-висок 
процент на военните разходи спрямо БВП в сравнение с тези на Китай. 

Друго, което трябва да се отбележи е, че при САЩ и Русия колебанията на 
процента на военните разходи спрямо БВП са много по-неустойчиви, отколкото при 
Китай. Лично за нас това е показател, че основните военни съперници и източници на 
риск за световна война, както по времето на „студената война“, продължават да са 
Русия и САЩ. Като казваме това, разбира се не забравяме, че Русия е източник на риск 
от световна война в качеството си на обект на агресия от американския англосаксонски 
и американския еврейски елити. Тоест, макар и да е източник на риск, в морален план 
нейното поведение е оправдано. Сега, в третия цикъл на еволюция на световния пазар 
след промишлената революция Русия отново за трети път насилствено е превърната в 
арбитър на съперничеството между стария център на световната търговия и новия 
претендент. 
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И още нещо! В предишните ни изследвания предсказахме, че след приключване 
на втория мандат на Барак Обама през 2016 година новият президент на САЩ ще води 
политика на увеличаване на военния бюджет. Защото мандатът на следващия президент 
се пада по време на възходящата фаза на военния бюджет. Личността на президента и 
неговите предизборни обещания не могат да променят базовите тенденции в 
динамиката на военния бюджет. Гордеем се, че нашата прогноза се изпълни на 100%. В 
предизборната си кампания Доналд Тръмп през цялото време говореше за „свиване“ на 
военните разходи и „оттегляне“ на САЩ от агресивните войни. Имено с това той 
спечели симпатиите на по-голямата част от американските избиратели. Но още през 
първата година на неговото президентство – 2017 година, чрез постоянни публични 
кампании против него американският военно промишлен комплекс му „смачка 
фасона“. И Доналд Тръмп обяви, че военният бюджет през 2018 година ще бъде 
увеличен с 54 млрд. дол. 
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ДИНАМИКА НА ВОЕННИТЕ БЮДЖЕТИ НА САЩ, КИТАЙ И РУСИЯ – 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

Резюме: Предходните изследвания на рисковете от световна война, чрез 
анализиране на динамиката на военния бюджет на САЩ се допълват с изследване на 
динамиката на военните разходи на другите две страни, основни източници на рискове 
от световна война – Китай и Русия. Наслагват се военните разходи на трите страни. 
Прави се сравнителен анализ на цикличността в тяхната динамика. Изследва се каква е 
политиката на елитите на САЩ, Китай и Русия относно съотношението на военния 
бюджет спрямо БВП – дали има разлика в политиката на трите елита и коя от трите 
страни е най-„миролюбива“. 

Ключови думи: рискове от световна война, динамиката на военния бюджет, 
цикличност на динамиката на военния бюджет, бейсовски спектрален анализ, динамика 
на процента на военния бюджет спрямо БВП 

 

DYNAMICS OF THE MILITARY BUDGETS OF CHINA AND RUSSIA 

Abstract: The risks for world war are primarily determined by the dynamics of the US 
military budget. However, these studies need to be complemented by research of the 
dynamics of the military budget of the new challenger for world trade center - China. And 
also the "everlasting" arbitrator - Russia. This study will enrich and reveal more fully the 
picture of the risks of a world war. 
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КАКВО СТАТИСТИКАТА ДАВА НА ДРУГИТЕ НАУКИ И КАКВО ВЗЕМА ОТ 

ТЯХ 
ПРОФ. Д-Р НАДЕЖДА НИКОЛОВА

31 

 
                                                                           Трябва да търсим истинското 

                                                                             предназначение на  всяко нещо. 
                                                                                                                Блез Паскал 

Настоящият доклад е резултат на провокацията, която предизвика съобщението 
на катедра „Статистика и иконометрия” на УНСС, от 2.7.2017г. за организиране 
национална научна конференция по „Проблеми на приложението на статистиката, 
информационните технологии и математиката в социално-икономическата област”, 
посветена 100-годишнината от рождението на професорите Стефан Станев и Венец 
Цонев. Дълбокото уважение и респект към тях наложи отново проследяване на тяхното 
научно творчество, преосмисляне на знанията си в исторически и съвременен аспект за 
статистиката през вековете и както пише професор Цонев в статия от 1996г. , с.17 - от 
времето на каменната ера до наши дни. Стигнах до извода колко е важно  не само да се 
дискутира взаимодействието между науките в съвременния свят на информационните 
технологии и глобализацията, но и да се проследи при това взаимодействие по-
специално какво статистиката дава на другите науки и разбира се какво взема от тях. 
Статистиката е специфична форма на знание, на ерудиция за обществото и природата, 
реализирано чрез съвкупностния подход. 

*  *  * 

На високите нива на теоретично мислене науките съществуват заедно в между- 
дисциплинарното пространство на икономика, философия, логика, антропология, 
социология, етика. Интердисциплинарният методологически подход разширява 
възможностите за аналитичност и интерпретация  на данните от статистическото 
изучаване и предлага информирано управленско решение. В съвременната икономика 
се извършват масово  емпирични изследвания и е необходимо да се стигне до 
обобщения с реални решения от значение за цялостното  управление на обществото в 
унисон с изискванията на времето.  

Усвояване на комплекс от теоретични знания е необходимо от всеки експерт в 
съответната научна и практическа област. Каква е перспективата пред статистиката – 
статистическия аспект на мислене да се усвои от другите науки. Съвременността, която 
се съдържа в научните изследвания и публикации трябва да се съчетава с известен  
историзъм,  което позволява по-добро възприемане на теоретичното знание. С оглед 
разкриване взаимодействието на статистиката с други науки - математика (теория на 
вероятностите, математическа статистика), икономика, информатика, е необходим 
пространен екскурс по проблема статистика - поява и развитие, класика и 
съвременност. Представянето на съвременно статистическо знание неминуемо съдържа 
и известен обем историцизъм, чрез с което се постига естествено проследяване на 
теория. 

Позоваването на първоизточници, а също и на научни изследвания откриват 
поле за следващи изследвания по даден проблем. В процеса на реализация на 
статистическото изследване се извършва и взаимодействието с другите науки. В това 
отношение 
публикациите на професор Цонев са богати с аргументирани позовавания на 
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литературни източници и благодарение на този подход разполагаме с много полезна 
хронология(историцизъм).  

В "Аналитики" Аристотел формулира като норма изискването  знанията да се 
структурират с отчитане на връзките между тях. Това е дедуктивно структуриране на 
научните знания - зависимостта на едни дейности от други представени чрез матрици, а 
също и чрез граф-схеми. Пример за използване на математически апарат е 
математическата статистика. В какви направления математиката дава на статистиката, а 
от друга страна какво статистиката дава на другите науки.- методология за 
метрифициране в икономическите науки - показателите.  

* * * 

Съвременната икономика се нуждае от икономисти не само от различен профил а от 
по-висш интегрален тип специалисти, които дефинирам като икономолози. 
Икономологът като интегрален специалист в областта икономиката се отличава със 
знания и умения не само да анализира и да интерпретира, но и да разкрива нови 
тенденции и закономерности. Икономологът не е икономист, извършващ рутинни 
действия и не е управленски специалист зает с административни функции. 
Икономологът е този субект способен да трансферира акумулираните знания в 
управлението за вземане на управленски решения. Интелектуалният статус на 
икономолога оказва съществено влияние при изпълняване функцията на трансфер на 
знания. Интегралните познания на икономолога ще съдействат за приложимостта на 
съответния научен продукт в управлението. Икономологът е такъв икономист, който в 
гората от цифри ще види тенденции и закономерности, а във фактите ще улови 
симптоми на зараждащи се, но все още неоформени процеси. Неговото умение за 
диагностициране се дължи и на добрата му квалификация в областта на количествените 
методи и като цяло изграждане като интердисциплинарен специалист. Икономологът е 
въоръжен с мощен съвременен инструментариум от знания освен компютърни, 
езикови, количествени методи, но и с отлични знания от областта на икономическата 
теория. 

*  *  * 

Теоретичната статистическа мисъл в България навлезе в своето второ столетие и 
взаимодействието на статистическата наука с другите науки (обществени и природни) 
става все по-осезаемо по силата на общото развитие на науката в съвременното бързо 
разпространение на информационните и комуникационни технологии. Според нас 
съвременното взаимодействие на статистическата наука, практика и образование се 
трансферира през информатиката не само като практика, но и като наука.  

В случая  логическата същност на статистиката като наука,  занимаваща се с 
методите на изследвания на масови явления, в действителността минава през по-
нататъшното развитие на тази наука в орбитата на общия познавателен процес. 
Изучаването на масовите явления от статистиката се извършва на базата на 
познавателните преимущества на съвкупностния  подход, като не се изпуска 
възможността за комбинация с други подходи – най-често системния.  

Изследователите, които се занимават с информационни и комуникационни 
технологии също имат отношение по въпроса за взаимодействието с други науки – 
статистика, математика; информатиката в управлението, бизнеса, стопанската 
отчетност, анализа и одита, макро- и микроикономиката.  

В края на второто десетилетие на ХХІ век, когато информационните и 
комуникационни технологии са в активна позиция от първостепенно значение е 
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информационното и софтуерно осигуряване  на системата на управление на всички 
равнища да се привежда в адекватност, съобразена с изискванията на 
статистическата теория и методология. Същевременно не може да не се вземе под 
внимание обстоятелството, че статистиката все повече се обвързва с иконометрията не 
само чрез методи и модели, а и катедрите вече се наименоват „Статистика и 
иконометрия”.   

Количествени и качествени характеристики се изучават не само от статистиката, 
а и от редица други науки – икономика, екология, туризъм, социология, право и др. 
Въпросът е, какво точно и как статистиката изучава обективно съществуващите масови 
обществени явления, изменящи се във времето и пространството. Това изучаване се 
реализира във форма на статистическа съвкупност – множество от единици, явления, 
събития, факти, различаващи се по величината и значението на признаците.  

Не само трябва да се подчертава, но  и да се осъзнава от обществото, че 
статистиката е наука за създаване и използване на съвкупностна числова 
информация, чрез която се изучават явления и процеси, както от социално-
икономическия живот на обществото, така и тези в природата.  

Българските статистици перманентно разискват  и предлагат тези и решения.  по 
основни въпроси на теорията на статистическата наука. 

В последните няколко десетилетия сме свидетели на мащабна математизация на 
социално-икономическата статистика, социология и други обществени науки. 
Наблюдава се синтез на статистиката и математическата статистика - факт в редица 
дисертационни трудове. В случая, основният въпрос е какъв научен продукт се 
произвежда и какво е неговото приложение в управленските институции и стопански 
организации. 

* * * 

Световна тенденция е взаимното проникване на науките. Първоначално това се 
наблюдава в природните науки и математиката – така възниква биофизиката, 
геофизиката, физикохимията. Днес в обществените науки възникват нови хибридни 
науки – социофизика и иконофизика. Нова междинна наука е социалната динамика, 
която се намира на границата между социология, приложна математика и физика. 

Независимо от обстоятелството на ограничено финансиране в сферата на 
науката, последната продължават да натрупва наблюдения на факти и процеси и с това 
да запазва фундаменталният принцип за неделимостта на науката и приноса на всяка 
отделна страна в общата световна наука. Съвременно звучи индийският професор 
Махаланобис (1962), който пише че всяка страна, голяма или малка, напреднала, 
развиваща се или слабо развита, трябва да допринася за напредъка на науката като 
цяло,  като полага най-големия усилия да тласка научните изследвания както в 
практиката, така и в теорията. 

За всяка наука познаването и използването на научното наследство на нейните 
класици от национален и световен мащаб е един важен и едновременно с това труден 
проблем По отношение научното наследство в българската статистическа наука се 
очертава потребността от познаване и оценяване на това наследство от съвременни 
позиции – а те са: статистиката днес в икономиката и взаимодействието с редица науки 
– математика, иконометрия, логика, информатика. В това отношение особено ценни са 
теоретичните обобщения и интерпретации на класиците в българската статистическа 
научна мисъл, работили и творили през целия ХХ век. Според нас очевидна е 
необходимостта да се организира специална научна конференция, посветена на 
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научното наследство на българската статистическа наука – настоящата конференция ще 
бъде ползотворен факт в това отношение. 

По-нататъшно развитие на статистиката е свързано с  взаимодействието и с 
другите науки  и това разширява и обогатява познавателния процес. 
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КАКВО СТАТИСТИКАТА ДАВА НА ДРУГИТЕ НАУКИ И КАКВО ВЗЕМА ОТ 
ТЯХ 

Резюме: Докладът е опит да се посочи какво статистиката е дала и дава на 
другите науки - в исторически и съвременен аспект. Лансирана е тезата за изграждане 
на учен - статистик с по-широки възможности за интегрални знания и експертиза, 
базирана на резултатите от взаимодействието между науките от целия спектър на 
научното пространство. 

Ключови думи: Статистика, наука, знание, мислене, култура. 

 

WHAT THE STATISTICS GIVES TO OTHER SCIENCES AND WHAT IT TAKES 
FROM THEM 

Abstract: The report is an attempt to indicate what the statistics have given and gives 
to other sciences - in a historical and contemporary aspect. The thesis of building a scientist - 
statistician with wider possibilities for integral knowledge and expertise, based on the results 
of the interaction between the sciences from the whole spectrum of the scientific space. 

Key words: Statistics, science, knowledge, thinking, culture. 
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АКАДЕМИЧНИ НАУЧНИ ПОЗИЦИИ ЗА  СТАТИСТИЧЕСКАТА НАУКА В 

СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 
ПРОФ. Д-Р. ИК. Н. ДИМИТЪР РАДИЛОВ32 

 

Въведение 

Предметът на статистиката като наука в съвременния свят все още е обект на 
оживени научни дискусии на различни научни конференции, организирани от 
Международния статистически институт (МСИ), академични и творчески институции и 
неправителствени организации. Схващането, че статистиката е клон на математиката, 
все още не е изживяно. Не е случайно, че на V-та сесия на МСИ в Хелзинки 
(Финландия) през 1999 г, се обсъждат решаващите изходи за дългосрочно оцеляване на 
статистиката, ако не и на професията в близките двадесет години. 

Целта на този научен доклад е разглеждане на някои дискусионни въпроси за 
предмета на статистическата наука, за двете страни на единното битие на масовите 
явления и за едно бъдещо развитие на статистиката като информационна наука. 

1. Научни позиции за предмета на статистическата наука. 

Академични и образователни научни позиции за статистиката като наука, в 
международен план, са свързани с UNESCO, Международения статистически институт 
(МСИ), Кралското статистическо общество във Великобритания и Американската 
статистическа асоциация. Считам, че те в една или друга степен са повлияни от 
развитието на предизвикателствата на съвременния свят в края на ХХ век и началото на 
ХХІ век. В новото издание на Оксфордския речник на статистическите термини 
съвместно с МСИ „статистиката е наука за събиране, анализиране и тълкуване на 
данни, обединени в агрегати” (The OXFORD Dictionary of STATISTICAL TERMS, 2003, 
р. 388). В международната стандартна класификация на образованието на ЮНЕСКО 
статистиката се класифицира като  „наука за събиране и групиране / collect/,описване, 
подреждане и анализиране на данни” (EUROSTAT, Fields of Education and Training, 
1999, pp.3,18). Научната позиция на проф. Д. Линдлей, в публикувана монография в 
списанието на Кралското статистическо дружество във Великобритания е, че 
„статистиката е „наука на неопределеността”. Тя „се опира на три принципа: първо, че 
неопределеността трябва да се измерва с вероятности; второ, че резултатите от 
измерванията трябва да се оценяват чрез полезности и трето, че оптималното решение 
обединява резултати, получени от измерване на неопределеността с вероятности с 
тяхната полезност” (Lindley, Denis V., 2000, 49, part 3, pp.293,318).  

Една по-задълбочена и критична оценка на тези три определения на 
„статистическата наука” като понятие изисква да отбележим най-малко три 
методологически особености. Първата от тях е свързана с признаване на 
информационното съдържание на статистическата наука в определенията на 
Оксфордския речник на статистическите термини, МСИ и ЮНЕСКО. Това е крачка 
напред. Второ, всяко от цитираните определения само по себе си отразява 
съдържанието на понятието „статистическа наука” само по отношение на отделни 
негови компоненти (концептуални, математически, информационни и т.н., което 
произтича от възприети частно-научни подходи). Това е крачка встрани. Трето, 
наблюдава се процес на методологична фрагментарност, която намира израз в различни 
абсолютизации на отделни аспекти на статистическата наука, например определението 

                                                 
32 Икономически университет – Варна, катедра „Статистика и приложна математика“. 
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на Д. Линдлей, като не се отчита необходимостта от цялостност и комплексност, 
съобразена със съвременното развитие на науката като социална система.Това е крачка 
назад. Втората и третата методологични особености не стимулират едно развиващо се 
по теоретично съдържание определение на статистическата наука. И нещо повече, при 
преглед на литературата, посветена на теоретико-методологичното съдържание на 
статистическата наука в исторически аспект се вижда, че статистическата наука, 
подобно и на други науки, независимо дали са хуманитарни или природни, все още 
няма общо приет (и всепризнат)  теоретичен фундамент и прецизно определен предмет 
на изследване със структуриране на включените в него понятия, теоретични, 
методологични, аналитични и познавателни инструменти. 

При едно познавателно  тълкуване на съдържанието на понятието 
„статистическа наука”, винаги съществуват непредвидими рискове за неговото 
оспорване и превръщане в трудно решим проблем. Подобно негласно оспорване на 
статута на статистиката като наука се отразява върху имиджа и традиционните позиции 
на статистическата наука сред информационните науки. . „Доминиращите перспективи 
на тези загуби са свързани с информационния пазар. До скоро статистиката, според Ж. 
Фридман, бе една от малкото науки, която се занимава приоритетно с анализ на данни. 
Днес в условията на експоненциалното развитие на информацията и информационните 
технологии, свързани с нея, има много други науки, които са приоритетно ориентирани 
към анализа на данни. Те се съревновават  успешно  за клиенти, перспективни 
изследователски обекти, специализации и магистърски програми, студенти и ценни с 
висок социален статус работни места и в много случаи печелят” (Friedman, J.H., 2001, 
vol.69, Number 1, pp.5-10) 

На фона на цитираните определения на статистическата наука и нейното 
място сред информационните науки, според нашето виждане, важно място заемат 
няколко предпоставки. Първата от тях е, че в хода на историческата еволюция, 
знанията на статистическата наука са били използвани като фундаментална база за 
достоверна информация за управлението. Втората е, че развитието на статистиката 
като наука се съпътства от разнообразни теории (икономически, политически, 
математически, философски и т.н.), които пряко или имплицитно оказват влияние 
върху определянето на нейното съдържание по същество. Третата е, че липсата на ясна 
дефиниция на понятието „статистическа наука”, което пречи на развитието на 
системата на нейните знания през ХХІ век в съвременния свят и още повече при 
определяне на нейното място. Така логически достигаме до необходимостта за 
определяне на обхвата и структурирането на знанията на статистическата наука, макар 
и в най-общ теоретичен план. Обхватът и структурирането на статистическата наука, 
оценени от „птичи поглед” е колкото важен, толкова и почти неразработен в 
специализираната статистическа литература. 

Индийският статистик проф. Махаланобис в едно свое изследване за 
статистическото обучение в социалните науки през 1957г. предлага двете направления 
на статистиката, едното от което се занимава със събиране и анализ на информация за 
правителството и за цели на планирането, а другото – с моделиране и правене на изводи 
от разнородна информация да се слеят (Mahalanobis, P.C., 1957). Във Франция и 
Германия тези съставни части са налице, но подобно сливане не се е осъществило. В 
англоговорящите страни се отдава по-голямо значение на приложните аспекти и 
предметът на статистиката се разглежда повече като самостоятелна унифицирана 
учебна дисциплина. Тези различия в развитието на статистиката не са случайни, а имат 
дълбоки корени в институционалното и образователното развитие на отделните 
държави. Тази визия на Махаланобис за сливане на официалната статистика с 
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академичната статистическа наука позволява на Индия още през 1960 г., макар 
слаборазвита и обхваната от кризи страна, да изнася първокласни статистици за водещи 
университети в САЩ. За проф. Махаланобис статистиката не е цел, а средство към 
целта, най-мощното достъпно оръжие за постигане на силно желани социални, 
национални и хуманитарни цели (Vere Jones, D., 2002, p.40). 

Според проф. Никълъс Фишер (ISR, 2001, 69, 1, pp.11-15), развитието на 
статистиката в перспектива изисква отговор най-малко на следните въпроси; 

а) как можем да направим така, че статистиката да се счита не само като 
уместна, а като жизнено важна в публичното пространство на дискусиите и 
обществения живот като се промени положително отношението към нея и 
статистиците? 

б) как можем да привлечем най-доброто и перспективното в съдържанието на 
статистика? Статистиците трябва да запазят и развият своя професионален образ, 
различен от идентифицирането им като лица, които само ползват математиката. 
Преподаването на статистика трябва да научи статистиците да комуникират в 
публичното пространство с нестатистиците чрез разширяване на връзките им и 
въвеждане на екипност в тяхната дейност. 

 

2. Категориите „съвкупност“ и „множество“ като две страни на единното 
битие на масовите явления и процеси. 

В международната стандартна класификация на образованието статистиката, 
информатиката и математиката са поставени в една и съща група. Общото между тях е, 
че имат отношение към създаването, анализа и използването на статистическата 
информация и знания. В случая това, което разграничава статистическата наука от 
математиката, са  специфичните понятия ”съвкупност” и ”множество”.  

Съвкупността е основно понятие в статистическата наука. Тя има 
материално-веществено съдържание за реалните масови явления и процеси. Означава 
се със символа „G”. 

Понятието „масово явление” е свързано с голям брой единици, които са 
обхванати в статистическа съвкупност по даден признак или признаци в конкретни 
времеви и пространствени граници. С тях се свързват масовите явления, процеси и 
действия. Те не са нови дадености, качествено или количествено различни от 
единиците, които ги съставят и които се регистрират при масовото наблюдение във 
връзка със статистическото изучаване. В случая изучаваните масови явления са само 
продукт на една логическа абстракция при обхващането им в съвкупности. Тя 
позволява да бъдат концептуално измерени и анализирани чрез подходящи 
обобщаващи характеристики за получаване на нови знания. 

Закономерността изразява наличие на причинно-следствена връзка. 
Статистическите закономерности се изследват само в масови явления и процеси. 
Свойствата на статистическите закономерности се разкриват при обобщаване на данни 
за достатъчно голям брой единици. Те винаги се свързват със Закона за големите числа. 
Със статистическия метод се разкрива действието на една или друга статистическа 
закономерност в конкретните условия на дадено място или време с особености, които 
трудно могат да се предвидят, ако не са налице числени данни.Той има две функции-
описателна и аналитична,които липсват във формалната логика. 
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В исторически план понятието „съвкупност” е въведено от Кристов Зигварт 
(1830-1904) в неговата Логика (Г. Данаилов, 1932, с. 135-138), под названието 
„колективно понятие”, по-късно то се развива от Г. Кнап (1868) и Е. Рениш (1883), 
разбира се с някои особености. Под „колективно понятие” К. Зигварт разбира едно 
цяло, съставено от предмети или индивиди, които са множество дискретни части, 
мислими като отделни единици (Пак там, 1932, с. 135).  

В английския език за понятието „съвкупност” през 1915 г. А. Боули въвежда 
термина „популация” (population). Той счита, че „популациите включват единици, 
които притежават общ признак, но се различават количествено по своята величина. В 
най-новия оксфордски речник на статистически термини от 2003 г. понятието 
„популация” (съвкупност) съдържателно се свързва с термините „вселена” (universe) и 
агрегат  („aggregate”). В статистически смисъл понятието „популация” (съвкупност) се 
прилага за всяко крайно или безкрайно натрупване (струпване) на хора. То е заменило 
по-стария термин „вселена”, който е извлечен от „вселената на разсъжденията” в 
логиката. На практика негов синоним е „агрегат” и не е задължително да се отнася за 
натрупване (струпване) на живи организми. 

М. Кендалл и А. Стьюарт в своята монография „Теория на разпределенията” 
определят понятието „групи” или „семейства” като фундаментално в статистическата 
теория. (Кендалл, М.,  А.Стьюарт, 1966, с.1 - 587) Те дават едно много широко 
определение на понятието „природен феномен” в който се включват всички възможни 
обекти на външния свят, които са свързани или не са свързани с човека.  

Новото, което проф. Г.Данаилов прибавя към знанията за статистическата 
съвкупност е, че тя е изкуствено създадено колективно понятие, което има за обект 
масови явления, за които всяко едно число, получено чрез преброяване има реална 
ценност по време и място. 

Методологически най-пълно е определението на понятието „съвкупност”, което 
формулира проф. Венец Цонев. Бих искал да отбележа, че етимологията, смисловото 
развитие и понятийната изразителност на думата съвкупност са изследвани 
задълбочено от проф. В. Цонев. (Цонев, В. и С. Бадева – Цонева, 1983, кн. 1, с. 13-23) 
Той „разглежда съвкупността като цяло, съставено от физически отделени една от 
друга единици, имащи материално-веществено битие, например човешки индивиди 
отличаващи се с пространствена мобилност”. Проф. В. Цонев се спира и на 
осезаемостта на единиците на съвкупността. С тези свои научни позиции той обобщава 
и допълва определенията на Г. Кнап (1868), Е. Рениш (1883) и на Г. Данаилов (1932).   

Възприетият от нас подход е доразвитие на обобщенията на проф. В. Цонев. Той 
се основава на нашата теза за структуриране на знанията за съдържанието на 
статистическата съвкупност като концептуални, аналитични и тълкувателни. Трите 
вида знания за статистическата съвкупност при измерване на масови събития имат 
аналогично значение за статистическата наука, както възприетия по думите на акад. Б. 
Петканчин, аксиоматичен подход при използването на понятието „множество” в 
математиката. Именно чрез разработването на различни концепции за опосредствано 
измерване на масови събития се реализира идеята за създаване на съвкупностна 
информация и нови знания от нея с използване на разнообразни количествени 
инструменти и тяхното тълкуване. 

Статистическата съвкупност, според моята позиция, е цяло от много 
самостоятелни (дискретни) материално – веществени елементи (предмети, индивиди, 
организми, институционални единици и др.), обединени по общ признак, които са 
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свързани със случайни, причинни или целесъобразни връзки при изучаване на крайни 
масови явления във времето и пространството 

Понятието „множество” е първично в математиката. Под множество 
разбираме кое и да е обединение в едно цяло М на определени напълно различими 
обекти (наричани „елементи” на М) на нашето възприятие или мисли (Клини, С., 1973). 
Знанията за множеството се използват чрез аксиоматичен подход в математиката. 

Първата система аксиоми на теорията на множествата (Александрова, Н. 
В.,1978, с. 79-80) е разработена през 1904-1908 от немският математик Е. Цермело 
(1871-1953). В нея “грубо казано, имаме първични понятия: обекти, съвкупност,  
(елемент на съвкупност), свойствa и 9 аксиоми. Те са изрично отбелязани като аксиоми. 
Няма да се спираме на въпроса дали може да се намали броят на първичните понятия и 
аксиомите. От системата на Цермело не сме дали например аксиомата за безкрайността, 
за която ще стане дума по-късно. Ролята на аксиомите е главно: 1) да се постулира 
съществуването на някои прости съвкупности, образувани по дадени обекти (р.1-3);2) 
да се дадат начини за образуване на съвкупности [по дадени признаци] (р.4, р.9, р.24, 
р.34). Така се ограничава преголямата свобода в образуването на съвкупности, 
благодарение на която именно се стига до логически трудности.” (Петканчин, Б., 1968, 
с.5-6,13.). Приносите на Е. Цермело са насочени към постигане на изчерпателност, 
строгост и систематичност в аксиоматичния подход, приложен в теорията на 
множествата. По този начин се открива изход от кризата и насока за по-нататъшно 
развитие на теорията. Започва триумфалното шествие на теорията на множествата във 
всички области на математиката. 

В теорията на вероятностите множеството при аксиоматичното му използване е 
един елемент (Ω) от вероятностното пространство (Димитров, Д., 2004, с.16.), на 
основата на което се основават класическата вероятност, случайните величини, 
функциите на разпределение на вероятностите, на плътността им, Законът за големите 
числа, теоретичните разпределения и т.н. 

В математическата статистика „множеството” се представя с генерална 
съвкупност и извадково пространство. Те се използват за решаване на задачи за оценка 
на вероятности, за проверка на хипотези, за емпирични функции на разпределения и 
т.н. (Димитров, Б. и Н. Янев , 1998, с. 167-173.) 

Категориите „съвкупност” и „множество” са взаимно свързани. Те дават 
различни представи при измерване на масови явления в единното битие на света -  
материално-веществено и абстрактно. Единното битие „е реална действителност. Има 
вътрешна логика на развитие. Обхваща природата като цялостен универсум, който е 
бил, съществува и ще бъде. Човекът и обществото, които някога са възникнали, 
съществуват и ще съществуват още дълго време. Човекът е носител на съзнание. То е 
осъзнато битие.” (Марчев, Ф., 2003, с. 272 – 273). Научното определение на битието 
„според принципите на философията” включва две съставки. Те са природата и 
обществото. „Природата като част от битието е цялата безкрайна по пространство 
и време качествено многообразна реалност. Тя обхваща най-общо механичната, 
физичната, химическата и биологическата природа на хората, както и природните 
свойства и закономерности на преработените в процеса на производството природни 
предмети, с които хората си служат в производството. Обществото като част от 
битието е реалният процес на техния живот. То включва: 1) цялата обективно 
съществуваща човешка практика, т.е. производството, разпределението, потреблението 
и натрупването на блага; 2) управленската дейност, социално – икономическите и 
политически движения и 3) цялата институционална система от предприятия и 
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организации на социалния живот, т.е. семейство, домакинство, гражданско общество и 
държава.” (Марчев, Ф., цит. кн., с. 280). При това природата може да съществува без 
общество, напр. континента Антарктика, който е  част от южната полярна област от 
Земята (БЕ, 2002, с. 56). Обществото не може да съществува без природата. Тя е негова 
среда за възникване, съществуване и развитие. Обществото е част от нея. 

 

3. Статистическата наука като социална система за информация и знания. 

Идеята за развитието на статистиката като социална система от знания се 
поставя за първи път от Ламберт Адолф Кетле през 1836 г. в изследването „Социална 
физика или опит за изследване развитието на човешките способности“. Той поставя 
началото на философските изследвания за разкриване на законите, които управляват 
света (Плошко, Б. Г. и Елисеева, И. И., 1990, с. 32-40). 

Проф. Георг Фон Майер написва фундаменталния научен труд на тема: 
„Статистика и учение за обществото“ (1895 – 1909) (Майер, Г., 1899, с. 9, 24 - 26). В 
него защитава тезата, че статистиката е наука за социалните маси (хора, действия и 
резултати от човешки действия). Според големият теоретик-логик Франц Джиджек 
развитието на статистиката е синтезирана социална наука (Стефанов, Ив., 1940, с. 46-
47). Уилям Петти е първият, който изчислява националното богатство и националния 
доход на Англия и Уелс (Петти, В., 1940, с. 154). Известния статистик Ханзен, М. (1910 
– 1990) разработва методология за репрезентативни изучавания на паралелни 
проучвания при преброяване на заетите лица и безработните през 1937г. (Чолаков, Н., 
2007, с. 437 – 440). Теоретичните и практико-приложни приноси на проф. Оскар 
Андерсон (1887 – 1960) са обобщени в монографията му „За репрезентативния метод и 
неговото приложение при разработката на материала за преброяване на земеделските 
стопанства към 31.XII.1926г.“. Той е пионер в използването на репрезентативния метод 
в земеделската статистика (Андерсон, О., 1929, кн. 2 и 3, с. 109-152) и т.н. 

 

Статистическата информация е краен резултат от всяко статистическо 
изучаване. Според проф. Залм пропуските и недостатъците в статистическата 
информация, включително проблемите по внедряването на световните стандарти 
(Система за националните сметки)  на една широка основа се сблъскват с нерешени 
концептуални въпроси. След това той акцентира на напрежението, което произлиза от 
факта, че „света се променя“, „теорията се променя“ и „средствата се променят“. В 
проекта „Изследването на бъдещето“ акцентите според проф. Залм по отношение на 
основните бъдещи насоки на статистиката са следните: а) нуждата да се осигурят 
статистически данни, които са необходими за един по-широк обзор на обществените 
процеси с цел по-добре да бъде разбран напредъка в икономиката; б) нуждата от по-
подробна информация с по-гъвкави възможности за сумиране; в) нуждата да се 
допълнят количествените данни с качествени за структурата на пазара, за 
институциите, за риска и за несигурността; г) нуждата да се допълни количествената 
информация за статичните условия, които представляват баланс с данни по отношение 
на динамичните характеристики на вечно изменящите се процеси; д) нуждата от 
подсилване и разширяване на сравнимостта и последователността на статистическите 
данни в световен мащаб (Kenessey, Zoltan (1994), pp. 1-14). 

В контекста на съвременния свят статистическата наука ще се развива като 
информационна социална система от знания най-малко в следните направления: 
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 първо, статистическата наука трябва да развива концептуални знания за 
измерване на масови събития в реалния свят с числена информация, която да има 
потребители, неоспорвани от другите науки. В този смисъл едната й разновидност са 
концептуалните знания; 

 второ, за да изпълни своята методологична функция за превръщане на 
създадената числена информация в нови знания статистическата наука трябва да 
използва разнообразни количествени инструменти за решаване на познавателните си 
цели и задачи, главно от математиката; 

 трето, за да изпълни своята социална познавателна функция 
статистическата наука трябва да насочи развитието на знанията си към тълкувателни 
подходи за грамотност и съвкупностно мислене в публичното пространство при 
разпространение и използване на създадената информация и нови знания от нея като 
иновации; 

 четвърто, необходимо е концептуалните знания на статистическата 
наука да се насочат към измерване на масови явления в икономиката, финансите, 
социалната сфера и новата икономика, доколкото те са приоритети в развитието на 
съвременния свят чрез създаване на статистически информационни системи; 

 пето, знанията на статистическата наука трябва да се използват за 
засилване на мястото й в развитието на статистическата дейност чрез промени в 
съдържанието на статистическата професия и образование и при продължаващо 
обучение през целия живот на нейните субекти. 

Предлагам едно ново определение за обекта и предмета на статистиката 
като система от научни знания. Обект на статистическата наука са масовите 
явления на човешкото общество в неговата природна среда. Предмет на 
статистиката като наука е изучаване на закономерностите в масовите явления 
чрез система от концептуални, аналитични и тълкувателни знания, основани на 
статистическата съвкупност. Лансирам виждането, че в бъдеще част от 
статистическата наука ще се развива и като информационна. Това специално 
важи за  частите, които се отнасят за теорията на познанието за масови явления, 
които както вече е ясно, не се припокриват с изучаването на единичните явления. 

Приоритетите на статистическата наука през ХХІ век в новите реалности на 
съвременния свят са насочени към усъвършенстване и развитие на теорията й. Тезата 
ни е, че структурирането на теорията на статистиката като наука включва три типа 
знания: концептуални, аналитични и тълкувателни, които се развиват върху логиката на 
познавателния процес за съвкупности. Те са в унисон с разглежданите приоритети. 
Разлагането на знанията на статистическата наука на три типа, според мен, в случая се 
използва като форма на научна абстракция за прецизиране на понятията „теория” и 
„методология”. В реалната познавателна дейност не могат да бъдат пренебрегнати 
връзките между концептуалните, аналитичните и тълкувателните знания. Въвеждането 
им се основава на мотива, че в някаква степен те могат поотделно да са 
структуроопределящи в „теорията” и „методологията”. Не ми е известно друго подобно 
структуриране на знанията на статистическата наука. 

Заключение 

Разгледаните академични научни позиции за статистическата наука в 
съвременния свят позволяват да се формулират следните обобщения: 
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1) Развитието на предмета на статистическата наука като клон на математиката 
все още не е изживяно. 

2) Липсата на дефиниция за предмета на статистическата наука пречи за 
развитието й в съвременния свят. 

3) Разграничаването на статистиката от математиката се основава на единството 
между „статистическата съвкупност“ и „множеството“ като две страни на единното 
битие на масовите явления в света. Те са материално-веществена и абстрактна. 

4) Развитието на статистическата наука като социална система от знания трябва 
да се основава на забравените изследвания на Ламберт Адолф Кетле, Георг Фон Майер, 
Франц Джиджек, Уилям Петти, Оскар Андерсон, Иван Стефанов, М. Ханзен и т.н. 

5) Бъдещето на статистическата наука е като социална система, която включва 
информация и знания не само през XXI век, но и след него. 
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АКАДЕМИЧНИ НАУЧНИ ПОЗИЦИИ ЗА  СТАТИСТИЧЕСКАТА НАУКА 
В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 

Резюме: В научния доклад се разглеждат дискусионни въпроси за предмета на 
статистическата наука на основата на определения публикувани в Оксфордския речник 
на статистическите термини, в определения на Евростат и научната позиция на проф. Д. 
Линдлей. Разгледана е позицията на проф. Махаланобис за обединение на официалната 
и на академичната статистика, а също и на проф. Никълъс Фишер за бъдещето развитие 
на статистиката. Разгледани са категориите „съвкупност“ и „множество“ като две 
страни на единното битие на масовите явления и процеси. Те са в основата на 
определянето на обекта и предмета на статистическата наука. Авторът лансира една 
нова идея за развитието на статистическата наука като информационна социална 
система от знания. 

Ключови думи: Статистическа наука,  съвкупност , множество, концептуални 
аналитични и тълкувателни знания. 

 

ACADEMIC SCIENTIFIC POSITIONS ON THE SCIENCE OF STATISTICS  

IN THE CONTEMPORARY WORLD 

Abstract: In the present scientific paper there are discussed some controversial issues 
regarding the subject of statistical science in the contemporary world on the basis of 
definitions published in the Oxford Dictionary of Statistical Terms, definitions by Eurostat 
and the scientific position of Prof. D. Lindley. The position of Prof. Mahalanobis is for the 
integration of the official and academic statistics, and also of Prof. Nicholas Fisher for the 
future development of statistics. There are examined the categories of "population" and "set" 
as the two sides of the unified being of mass phenomena and processes. They serve as the 
basis of determining the object and the subject of the science of statistics in the contemporary 
world. There is set forth a new idea on the development of the science of statistics also as an 
information social system of knowledge. 

Keywords: Statistical science, population, set, conceptual analytical and interpretive 
knowledge. 
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СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА NOSQL БАЗИТЕ ОТ ДАННИ С 

РЕЛАЦИОННИТЕ БАЗИ ОТ ДАННИ 
ГЛ. АС. Д-Р МИТКО РАДОЕВ33 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В последните години все по-широко разпространение намират така наречените 
NoSQL бази от данни. Този термин се тълкува по различни начини. Буквално би 
трябвало да се отнася до базите от данни, които не използват езика SQL. Съществува и 
тълкуване, че означава не само (Not Only) SQL. В крайна сметка, става дума не само за 
неизползващи езика SQL бази от данни, а въобще за нерелационни бази от данни и 
поради това по-точният термин би бил нерелационни бази от данни (Non-Relational 
Databases). От друга страна, не става дума и за съществувалите преди релационните 
бази от данни йерархични и мрежови бази от данни, а за нови бази от данни, основани 
на различни модели на данните. В изложението ще бъдат разгледани по-подробно 
различните NoSQL бази от данни според моделите, на които са базирани. 

На какво се дължи нарастващата популярност на тези нови бази от данни? 
Причините за това предстои да бъдат анализирани, но е факт, че в повечето класации на 
системите за управление на бази от данни, представители на NoSQL базите от данни 
вече са сред първите 10. Според сайта DB-engins [4], първите 10 СУБД по популярност 
за месец септември 2017 г. са: 

 Oracle  
 MySQL  
 Microsoft SQL Server  
 PostgreSQL 
 MongoDB  
 DB2  
 Microsoft Access 
 Cassandra 
 Redis  
 Elasticsearch  

Според изследване на StackOverflow [11] сред разработчиците, най-популярните 
8 СУБД за 2017 г. са: 

 MySQL  
 Microsoft SQL Server  
 PostgreSQL 
 SQLite 
 MongoDB  
 Oracle  
 Redis  
 Cassandra 

И в двете класации фигурират NoSQL СУБД като MongoDB, Cassandra и Redis, 
като те непрекъснато подобряват местата си в сравнение с предходни периоди. 
Използването на NoSQL бази от данни нараства не само при разработването на нови 
системи, но и някои от досегашните потребители на релационни бази от данни решават 
за ги заменят, като заложат на новата алтернатива. Дали всички потребители са наясно 
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с това какво избират и какви биха били последствията от техния избор? Очевидно не. 
Тъй като се говори за бази от данни, макар и NoSQL, потребителите нерядко очакват да 
получат всичко това, което са свикнали да получават от базите от данни, съчетано с 
предимствата, които NoSQL СУБД безспорно имат. За съжаление всяко нещо си има 
цена и всяко от предимствата на NoSQL базите от данни се заплаща със загубата на 
традиционните качества на базите от данни - контрол на дублирането на данни, 
осигуряване на цялостност на данните, поддръжка на транзакции и т.н. По ирония на 
съдбата, нещото, което най-много липсва на NoSQL базите от данни е именно SQL [14]. 
Има разработчици, които вече са усетили на свой гръб недостатъците на новите 
хранилища на данни и се връщат обратно към релационните бази от данни [6]. 

За да могат да направят обоснован избор, потребителите трябва да са напълно 
наясно с характеристиките на системите, които избират. Не на последно място, те 
трябва да си дадат сметка дали NoSQL базите от данни притежават необходимите 
качества да се наричат бази от данни или те са по-скоро хранилища на данни с 
ограничени възможности спрямо релационните бази от данни.  Основната цел на 
настоящата статия е да анализира характеристиките на NoSQL базите от данни в 
съпоставка с характеристиките на релационните бази от данни и на тази основа да даде 
отговор на въпроса дали NoSQL базите от данни са истински бази от данни. 

РЕЛАЦИОННИ БАЗИ ОТ ДАННИ 

Първите бази от данни, които възникват,  използват йерархични (дървовидни) 
или мрежови структури за съхранение на данните. След тях се появяват релационните 
бази от данни, които бързо натрупват популярност и до днес все още са най-
разпространените бази от данни.  

Възникване на базите от данни 

Необходимо е да бъде направен кратък преглед на възникването и развитието на 
базите от данни, за да се припомнят съществуващите тогава проблеми, които изглеждат 
позабравени днес. 

Базите от данни възникват през 60-те години на 20 век, за да заменят 
съществуващата дотогава файлова организация на данните. Какви са недостатъците на 
организирането на данни в отделни файлове? Ето накратко някои от основните 
недостатъци: 

 Дублиране на данните 

Съхранението на данните, необходими на всяка приложна програма, води до 
сериозно дублиране на данни. Дублирането на данни е нежелателно, не само защото то 
води до допълнително място за съхранение, но най-вече защото може да доведе до 
противоречивост на данните. 

 Изолиране на данните 

Когато данните са в отделни файлове, тогава е трудно те да бъдат обработвани 
съвместно. Положението се усложнява от използването на различни файлови формати. 
Поради това, че структурата на файловете е дефинирана в приложните програми, се 
използват различни формати според средите за разработване и решенията на 
разработчиците. 

 Зависимост между програмите и данните  

Физическите структури на файловете и записите с данни са дефинирани в кода 
на програмите. Това означава, че промени в съществуващите структури е трудно да се 
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правят. Ако все пак се налага промяна в структурата на данните, всички програми, 
които имат достъп до променения файл, трябва да бъдат променени.  

 Невъзможност за потребителски заявки  

За да се получат нови справки, трябва да бъдат написани нови програми, които 
да ги реализират, тъй като не съществуват инструменти за дефиниране на заявки от 
страна на потребителите.  

Всички тези ограничения на файловата организация на данните се дължат на два 
основни фактора: 

 Дефиницията на данните е вградена в приложните програми, а не се 
съхраняват отделно и независимо; 

 Няма възможности за достъп и обработка на данните, извън тези, 
предоставяни от приложните програми. 

Възникналите най-напред бази от данни, базирани на йерархичния и мрежовия 
модел на данните се опитват да решат проблемите на съществуващата файлова 
организация на данните. Те, обаче не успяват да решат всички проблеми, защото: 

 Не осигуряват в достатъчна степен независимост на данните; 
 Реализирането на заявките е сложно, тъй като те са навигационно-

ориентирани. 

Решителният напредък в развитието на базите от данни настъпва през 1970 г., 
когато Едгар Франк Код публикува знаменития си труд за релационния модел на 
данните [3]. Към края на 70-те и в началото на 80-те години на 20 век вече има 
разработки на СУБД, основани на релационния модел на данните.  

Прилагането на релационния модел в практиката води до създаването на 
изключително мощни и гъвкави инструменти, каквито са релационните системи за 
управление на бази от данни, които бързо се налагат и получават изключително широко 
разпространение. Последващото развитие на тези системи води до разширяване на 
техните възможности, като например създаването на езика SQL, което още повече 
затвърждава тяхното доминиращо положение, което е факт и до днес.  

Характеристики на релационните базите от данни 

Релационните бази от данни имат редица характеристики. Тук е направен опит 
за систематизиране на най-съществените от тях. 

 Структуриране 

Данните в базата от данни са структурирани съгласно изискванията на 
използвания модел на данните. От друга страна, структурата на данните трябва в 
максимална степен да съответства на същностите в реалния свят и техните свойства. 

 Свързаност 

Освен информация за същностите от реалния свят, в базата от данни се 
съхранява информация и за съществените връзки между тях. В йерархичния и 
мрежовия модел тези връзки се задават явно. В релационния модел няма такова 
изискване, могат да се осъществяват връзки по всяка двойка атрибути (или множества 
от атрибути), имащи общ домен. На практика, обаче, почти във всички релационни 
бази от данни има някаква форма на задаване на съществените връзки, например чрез 
ограничения, налагани на външните ключове. 
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 Метаданни 

Заедно със самите данни, в базата от данни се съхраняват и метаданни, т.е. 
данни за самите данни. Метаданните включват информация за структурирането на 
данните, както и ограничения за осигуряване на цялостност на данните. 

 Споделяне 

Базата от данни е общ ресурс в рамките на предприятията или организациите и 
се използва от повечето (в идеалния случай всички) приложни програми, обслужващи 
тяхната дейност. 

 Контрол на дублирането 

Базите от данни се опитват да елиминират дублирането на данните, или да го 
сведат до минимум. В релационния модел, например, е необходимо да се дублират 
стойностите на първичните ключове като външни ключове, за да се моделират връзките 
между същностите.  

 Цялостност на данните 

В базите от данни цялостността обикновено се осигурява чрез налагане на 
ограничения. Ограниченията могат да се прилагат както към същностите и техните 
свойства, така и към връзките между тях. 

 Сигурност на данните 

Сигурността в базите от данни е свързана най-вече с опазването на данните от 
неоторизиран достъп. Това се осъществява чрез различни механизми, например чрез 
потребителски имена и пароли. Достъпът на потребителите до данните може да бъде 
ограничаван и според вида на операцията (извличане, добавяне, корекция, изтриване). 

 Надеждност на данните 

Базите от данни гарантират надеждното съхранение на данните и разполагат с 
механизми за възстановяване в случай, че базата от данни е повредена по някакъв 
начин.  

 Потребителски изгледи към данните 

Базите от данни дават възможност за дефиниране на различни потребителски 
изгледи към едни и същи данни. Всеки потребител може да има специфичен изглед, 
представен във форма, която е позната за този потребител. Изгледът включва само тези 
същности, атрибути и връзки в "реалния свят", от които потребителят е заинтересован. 

 Независимост на данните 

Базите от данни се основават на архитектура на няколко нива, осигуряваща 
независимост на външната структура (потребителските изгледи) от логическата 
структура на данните, както и на логическата структура от физическото представяне на 
данните. 

 Единен механизъм за съхранение, актуализация и извличане на данни 

При базите от данни е осигурен на потребителите и приложните програми 
единен механизъм за съхраняване,  актуализиране и извличане на данни от базата от 
данни, чрез системата за управление на бази от данни (СУБД).  

 Потребителски заявки 
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Данните в базата от данни са пряко достъпни за крайните потребители. Много 
СУБД предоставят езици за заявки или генератори на отчети, които позволяват на 
потребителите да получават необходимата им информация, без да се пише програма за 
извличане на тази информация от базата от данни. 

 Поддръжка на транзакции 

В базите от данни е осигурен механизъм, който да гарантира изпълнението на 
транзакции, т.е. последователности от действия, които са свързани логически и следва 
да бъдат изпълнени като едно цяло. Изпълнението на транзакциите трябва да отговаря 
на следните изисквания: 

 Атомарност  - или всички действия се изпълняват успешно, или цялата 
транзакция се отменя; 

 Цялостност - след изпълнението на транзакцията базата от данни трябва да е в 
консистентно състояние; 

 Изолация - изпълнението на една транзакция не трябва да влияе на 
изпълнението на останалите; 

 Устойчивост - резултатът от транзакцията трябва да бъде съхранен надеждно. 

NOSQL БАЗИ ОТ ДАННИ 

Както вече беше споменато, NoSQL базите от данни са нововъзникнали 
нерелационни бази от данни. В рамките на тази част се представя накратко историята 
на NoSQL базите от данни, видовете NoSQL бази от данни и техните характеристики. 

Възникване на NoSQL базите от данни 

Това ново направление в базите от данни започва своето развитието през 
първите години на 21 век с развитието на интернет приложенията и най-вече 
приложенията на Google. Една от първите публикации по темата е от 2003 г. и е 
свързана с Google File System [10]. Интернет приложенията на Google са последвани от 
Yahoo, Amazon, а впоследствие от Facebook, Netflix, EBay и много други, които водят 
след себе си много нови разработки в сферата на NoSQL базите от данни.  

Кои са основните причини за възникването и бурното развитие на това ново 
направление? Ето най-важните от тях: 

 Необходимост от съхраняване и обработка на огромни обеми от данни 

Всекидневно нараства обемът на съхраняваните от различните приложения 
снимки, видео информация, географска информация и т.н. Това създава сериозни 
проблеми пред базите от данни, като например необходимостта да се предвиди 
нарастването на обема им [7]. 

 Необходимост от достъп в реално време 

Съхраняваните огромни обеми от данни трябва да са достъпни в реално време от 
всяка една точка на света. 

 Необходимост от гъвкавост на структурите 

Възможност за лесна и бърза промяна в структурата на данните. 

 Необходимост от съхранение на неструктурирани данни 

Заедно със структурираните данни трябва да се съхраняват и неструктрурирани 
или полуструктурирани данни. Това е предизвикателство за повечето традиционни бази 
от данни и изисква специален подход [8]. 
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 Необходимост от скалируемост 

Необходимо е лесно разширяване на мащаба на приложенията и съхраняваните 
данни. 

Традиционните бази от данни трудно отговарят в необходимата степен на 
всички нови изисквания. Това отваря ниша за създаване и развитие на множество нови 
системи, базирани на различни модели. 

Видове NoSQL бази от данни и техните характеристики 

При NoSQL базите от данни могат да бъдат идентифицирани следните основни 
типове, в зависимост от използвания модел на данните [15]: 

 Key-value store 

Това е един от най-простите модели за съхранение на данните. Съхраняват се 
двойки ключ-стойност, като ключовете са уникални. Достъпът до данните става чрез 
търсене по стойностите на ключа. Подходящ е за съхранение на големи обеми от данни 
и осигурява бърз достъп по ключа. Съществуват различни разновидности според 
паметта, в която се съхраняват данните, подреждането по ключа и консистентността на 
данните. Най-известни представители са Redis, Memcached, Berkeley DB и Oracle 
NoSQL. 

 Document store 

Както може да се разбере от името им, те са създадени специално за съхранение 
на документи. Използваните формати са XML, JSON, BSON и др. Данните са 
полуструктурирани - съдържат двойки име на атрибут-стойност. Достъпът до данните 
става чрез търсене както по стойностите на ключа, така и по стойностите на 
атрибутите. Подходящи са за съхранение на текстови и XML документи и други 
полуструктурирани данни. Най-известни продукти от този тип са MongoDB, Amazon 
Dynamo DB, Couchbase, CouchDB. 

 Column-oriented 

За разлика от релационните бази от данни, които за ориентирани по редове, при 
този тип структури данните са ориентирани по колони. Това дава възможност за лесно 
разширяване на структурата на данните, чрез добавяне на нови колони. Подходящи са 
за големи обеми разпределено съхранявани данни. Типични представители са 
Cassandra, HBase и Google Bigtable. 

 Graph 

Данните се представят чрез подобна на граф структура, като възлите на графа 
представят обектите с техния набор от атрибути, а дъгите на графа - връзките между 
обектите. Подходящи са за съхранение на данни, връзките между които са особено 
важни за моделиране. Най-известните представители на този тип са Neo4j, Titan, 
Giraph. 

Съществуват и продукти, базирани на два или повече различни модели на 
данните. Такива са OrientDB, ArangoDB и др. 

Повечето NoSQL бази от данни се отказват от традиционната за релационните 
бази от данни поддръжка на транзакции [5], тъй като тя затруднява разпределянето на 
данните. Докато релационните бази данни са насочени към осигуряване на 
непротиворечивост на данните, NoSQL базите от данни в повечето случаи дават 
приоритет на високата достъпност и разпределянето на данните. Тази тенденция води 
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до създаването на системи, известни като BASE (Basically Available, Soft-state, 
Eventually consistent). Не може да не се отбележи, че тези системи, опитвайки се да 
решат някои проблеми, създават други, може би по-сериозни проблеми. 

СРАВНЕНИЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ БАЗИ ОТ ДАННИ С NOSQL 
БАЗИТЕ ОТ ДАННИ 

За да се определи доколко NoSQL базите от данни съответстват на 
традиционните бази от данни, трябва да бъде направена проверка дали те притежават 
техните характеристики. 

Конкретните продукти от всеки от типовете NoSQL бази от данни се различават 
в значителна степен по своите възможности. За нуждите на анализа, за всяка категория 
се вземат характеристиките на най-популярните продукти. Това са съответно Redis за 
Key-value stores, MongoDB за Document stores, Apache Cassandra за Column-oriented 
stores и Neo4j за Graph-oriented stores. При определяне на характеристиките на 
продуктите са използвани данни от техните уеб сайтове [9], [12] , [2],  [13], както и [1]. 

Резултатите от сравнението са обобщени в Таблица 1. 

Таблица 1. Характеристики на традиционните и NoSQL базите от данни 

Характеристика Key-
value 

(Redis) 

Document 

(MongoDB)

Column-
oriented 

(Cassandra) 

Graph 

(Neo4j) 

Структуриране не частично да да 

Свързаност не не не да 

Метаданни не не не не 

Споделяне да да да да 

Контрол на дублирането не не не не 

Цялостност на данните не не не частично

Сигурност на данните не да да да 

Надеждност на данните да да да не 

Потребителски изгледи към 
данните 

не не не не 

Независимост на данните не не не не 

Единен механизъм за 
съхранение, актуализация и 
извличане на данни 

да да да да 

Потребителски заявки не не не не 

Поддръжка на транзакции да не частично да 

Общо 31% 35% 42% 50% 

Резултатите от сравнението са красноречиви - никой от разглежданите продукти 
не покрива повече от 50% от характеристиките на релационните бази от данни. 
Същевременно, трябва да се има предвид следното: 
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 Не всички характеристики на базите от данни са еднакво важни за определяне 
на тяхната същност; 

 Достъпната информация за разглежданите продукти не е достатъчна за да се 
определи категорично притежаването или непритежаването на определена 
характеристика; 

 Граф-ориентираните системи се различават от останалите системи и имат 
потенциал да постигнат характеристиките на релационните бази от данни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тъй като нито един от разглежданите продукти не притежава над 50% от 
характеристиките на релационните бази от данни, използването на термина "база от 
данни" по отношение на който и да е от тях не е напълно коректно.  

Граф-ориентираните структури за съхранение най-плътно се приближават по 
характеристики до традиционните бази от данни и имат потенциал да се развият в 
пълноценни бази от данни. 

Повечето NoSQL хранилища на данни са подходящи за създаване на системи, за 
които непротиворечивостта на данните не е абсолютно задължителна и които не 
изискват поддръжка на транзакции. 
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СРАВНЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА NOSQL БАЗИТЕ ОТ ДАННИ С 
РЕЛАЦИОННИТЕ БАЗИ ОТ ДАННИ 

Резюме: С увеличаващото се разпространение на NoSQL базите от данни 
възникват въпроси за това доколко те са пълноценни бази от данни и, съответно, могат 
ли да бъдат реална алтернатива на релационните бази от данни във всички сфери на 
дейност? В настоящият доклад се анализират характеристиките на NoSQL базите от 
данни в сравнение с релационните бази от данни и на тази основа се дават препоръки за 
сферите на тяхното използване. 

Ключови думи: бази от данни, релационни бази от данни, NoSQL бази от данни 

 

COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF NOSQL DATABASES WITH 
TRADITIONAL DATABASES 

Abstract: С увеличаващото се разпространение на NoSQL базите от данни 
възникват въпроси за това доколко те са пълноценни бази от данни и, съответно, могат 
ли да бъдат реална алтернатива на релационните бази от данни във всички сфери на 
дейност? В настоящият доклад се анализират характеристиките на NoSQL базите от 
данни в сравнение с традиционните бази от данни и на тази основа се дават препоръки 
за сферите на тяхното използване. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТИТЕ В КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ 

ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА ОТПУСК ПРЕЗ 2016 Г. 
ЖАСМИНА САРЪИВАНОВА

34 

 

В рамките на настоящия доклад е направен опит за изследване на постигнатите 
договорености в колективните трудови договори (КТД) на равнище предприятие с 
начало на действие през 2016 г. във връзка с правото на отпуск, регламентирано в глава 
осма „Отпуски” от Кодекса на труда (обн. ДВ бр. 26 от 1 април 1986 г., посл. изм. ДВ 
бр. 86 от 27 октомври 2017 г. ). 

В изследването са използвани данни от информационната система за колективни 
трудови договори на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). На 
основание чл. 53, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда” и съответно нейните териториални поделения, предоставя копия 
от вписаните колективни трудови договори на НИПА, който създава и поддържа 
информационна система за колективните трудови договори (КТД). 

Правилникът за устройството и дейността на НИПА предвижда дейности с 
информационно-аналитичен характер - събиране, съхраняване и анализиране на данни 
за колективното трудово договаряне. Основен партньор на НИПА в изграждането и 
усъвършенстването на информационните системи за КТД е ИА „ГИТ“.  

Събирането, съхраняването и анализа на данни за колективното трудово 
договаряне е изключително важно за оценката и развитието на социалния диалог в 
страната. Колективното трудово договаряне е с основно място в индустриалните 
отношения във всички държави-членки на Европейския съюз. Всяка национална 
система се характеризира със своите специфики и се различава от останалите по 
отношение на нивото, покритието, съдържанието и характера на колективното 
договаряне.  

Обект на изследването са всички сключени КТД от предприятията в страната, с 
начало на действие през 2016 г. Предмет на изследване са договореностите в 
колективните трудови договори, свързани с правото на отпуск. 

Колективният трудов договор на равнище предприятие, по своята същност,  
представлява съгласуване на волите на двете страни в процеса на колективното 
договаряне, с което се финализират успешно преговорите между двете страни – една 
или повече синдикални организации, от една страна, и работодател, от друга. КТД не 
може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни от регламентираните в 
законодателството на Република България. Сключеният на равнище предприятие КТД 
не може за съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни от договореностите в отраслов 
или браншов КТД, с който работодателят е обвързан.  

Правната уредба на КТД не се съдържа в един единствен нормативен акт, тъй 
като материята е разнородна. Приложими са Конституцията на Република България, 
Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г., в 
сила за България от 8 юли 1960 г.,  Кодексът на труда,  Наредбата за структурата и 
организацията на работната заплата, Наредбата за договаряне на работната заплата. 
Отправна точка за разбиране смисъла на колективното договаряне е текстът на чл. 4 от 
Конвенция № 98, гласяща следното:  

                                                 
34 Експерт, Индустриални отношения, Българска стопанска камара и хоноруван асистент към катедра 
„Частноправни науки“, УНСС  
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„Когато е необходимо, се вземат подходящи мерки, съответстващи на 
националните условия, за да се поощри и съдейства за най-пълното развитие и 
използване на процедурите за доброволно провеждане на преговори за сключване на 
колективни трудови договори между работодателите и организациите на 
работодателите, от една страна, и организациите на трудещите се, от друга, с цел 
да се уредят по този начин условията на труда.” 

Най-голям е броят на сключените колективни трудови договори по предприятия, 
по реда на чл. 51а от КТ. По смисъла на §1, т.2 от Допълнителни те разпоредби на КТ 
предприятие е всяко учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други 
подобни, където се полага наемен труд. Дефиницията обхваща както предприятия, 
осъществяващи стопанска дейност, така и такива, осъществяващи социална, културна, 
образователна, здравна и друга дейност.  Страните по КТД на равнище предприятие са 
работодател и синдикална/и организация/и. Работодателят е физическо или юридическо 
лице или негово поделение, организация, кооперация, както и всяко друго 
организационно икономически обособено образувание, което самостоятелно наема 
работници и служители по трудово правоотношение. Синдикална организация е всяка 
организация на работници и служители, създадена при упражняване на правото на 
синдикално сдружаване. Съгласно българското законодателство, ако не съществува 
синдикална организация, работодателят не може да сключи КТД с който и да е било 
друг орган, излъчен от работниците и служителите. Процедурата по сключване на КТД 
в предприятие се състои в изготвяне на проект на КТД от синдикалната организация, а 
когато в предприятието има повече от една синдикална организация - те представят 
общ проект. Когато синдикалните организации не могат да постигнат съгласие по 
изготвянето на общ проект, общото събрание на работниците и служителите (или 
събранието на пълномощниците) приема проекта на една от синдикалните организации 
с обикновено мнозинство.  

Кодексът на труда регламентира обхватът на въпросите, които могат да бъдат 
договаряне в КТД, но не урежда изчерпателно реквизитите му. Размерът на различните 
видове отпуск съгласно КТ е обект на договаряне, на който работодателите и 
синдикалните организации обръщат особено внимание. 

В информационната система на НИПА са въведени 1024 КТД, с начало на 
действие през 2016 г. Въпросникът на НИПА, който се попълва за всеки КТД, сключен 
на равнище предприятие, съдържа следните въпроси относно договорености по правото 
на отпуск: 

Договорен основен платен годишен отпуск - Число > 20 (дни) 

Договорен по-голям размер на ОПГО в зависимост от трудовия стаж в 
предприятието 

Договорен > размер на удължен ПГО по НРВПО (педагогически персонал по 
ЗНП и във ВУЗ) - Число > 48 (дни) 

Договорен > размер на удължен ПГО по НРВПО (педагогически персонал) - 
Число > 36 (дни) 

Договорен ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота и 
здравето по чл.156-1-1 КТ - Число > 5 (дни) 

Договорен ДПГО за ненормиран работен ден по чл.156-1-2 КТ - Число > 5 (дни) 

Договорен ДПГО по чл.156 - 1-5 КТ 
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Договорен ДПГО по чл.157-1-1 КТ (брак) - Число > 2 (дни) 

Договорен ДПГО по чл.157-1-2 КТ (кръводаряване) - Число > 2 (дни) 

Договорен ДПГО по чл.157-1-3 КТ (смърт в семейството) - Число > 2 (дни) 

Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ (за 1 живо дете) - (Число > 0(дни) 

Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ (за 2 живи деца) - Число > 2 (дни) 

Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ (за 3 и над 3 живи деца) – Число > 4 (дни) 

Договорен ДПГО за намалена работоспособност по чл.319 КТ - Число > 26 (дни) 

Договорен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ - Число > 25 (часове) 

Договорен отпуск за обучение по чл.169-1 КТ - Число > 25 (дни) Договорен 
отпуск за обучение по чл.169-3 КТ (изпит) - Число > 30 (дни) 

Договорен отпуск за обучение по чл.170-1-1 КТ - Число > 6 (дни) 

Договорен отпуск за обучение по чл.170-1-2 КТ - Число > 12 (дни) 

Договорен друг ПГО 

По-долу са разгледани договореностите в КТД на равнище предприятие във 
връзка с различните видове отпуск, за които законодателят дава възможност да се 
постигат по-високи стойности чрез колективно трудово договаряне. 

1. Основен и удължен платен годишен отпуск 

Член 155 КТ, (4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен 
текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) урежда, че размерът на 
платения годишен отпуск (ОПГО) е не по-малко от 20 работни дни.   

Съществува само едно предприятие, в което е договорен платен годишен отпуск 
повече от два пъти по-голям от минималния стандарт. Това е детска градина  с 
договорени 56 дни платен годишен отпуск. Най-често се договарят 28 дни, това е в 
27,8% от всички КТД-та. От договорилите 21,2 % са на минимума от 20 дни, т.е. 
преповторили са законовата разпоредба, без да има принос към социалните придобивки 
на работниците и служителите. Няма КТД, в което да е договорен размер на ОПГО под 
20 дни, което е добър индикатор за социалния диалог. 

Средно в КТД на равнище предприятие се договарят 26 дни ОПГО. 

1.1 Тъй като във въпросника на НИПА за договорен по-голям размер на ОПГО в 
зависимост от трудовия стаж в предприятието, отговорите са „да“ и „не“. Само в 
164 КТД е договорен по-голям размер на ОПГО в зависимост от трудовия стаж в 
предприятието, което означава в 16% от КТД. 

1.2 Договорен по-голям размер на удължен ПГО по Наредбата за работното време, 
почивките и отпуските повече от 48 дни (педагогически персонал по Закона за 
народната просвета и във ВУЗ). Общо в 504 КТД от всички 1024, или 49,2 % от 
всички КТД-та има договорена клауза за по-голям размер на удължен ПГО по 
Наредбата за работното време,   почивките и отпуските (НРВПО). В 5 от тях, или в 
1 % от КТД, в които съществува подобна клауза, са договорени по-малко от 48 дни, 
което е под минималния стандарт и противоречи на закона. В 31 от тях, което е 
6,15 % е договорен минимумът от 48 дни, което реално не е постигнат принос. В 
останалите 466 КТД, представляващи  92,5%, са догорени 50 и повече дни, което 
показва, че има реални придобивки за съответните служители. Най-много дни са 
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договорени в две училища – 64 дни. Средно договореният размер на цитирания 
отпуск е  56 дни. Той е договорен в 324 КТД, което представлява 64,3% от всички, 
в които съществува клаузата. 

1.3 Договорен по-голям размер на удължен ПГО по НРВПО (педагогически персонал) , 
повече от 36 дни. Общо в 36 КТД са договорили подобна клауза. В две от тях са 
договорили по-малък размер, което представлява 5,6 %. В 24 от тях се договаря 
минимума от 36 дни, което е 66,7 % от всички КТД с подобна договореност, което 
отново означава преповтаряне на закона. Само в 10 от 36-те КТД са договорени над 
36 дни, което представлява 27,8%. Изследването показва, че в 72,2% от КТД е 
договорен минимумът или под него, а останалите 27,8% договарят размер над него. 
Средно договореният отпуск е от 37 дни. Най-висока договореност от  50 дни има в 
КТД на 4 предприятия. 

1.4 Договорен ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота и 
здравето по чл.156-1-1 КТ , повече от 5 дни. 311 предприятия от общо 1024 са 
договорили клауза за ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота 
и здравето по чл.156-1-1 КТ. В 12 от посочените  311 КТД, т.е. в 3,9% е договорен 
ДПГО под минимума от 5 дни, което означава противоречие с минималния 
стандарт. Най-често се договарят 6 дни - в 107 КТД-та, което е 34,4% от всички 
договорили клаузата.  На второ място по честота е преповтарянето на минимума от 
5 дни - 70 КТД, което представлява 22,5% от всички договорили ДПГО за работа 
при специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156-1-1 КТ. 
Средният договорен размер на отпуск тук  е 7 дни. 

2. Договорен ДПГО по чл.155 - 1-5  КТ. Не е налице КТД на равнище 
предприятие, в което да е договорена клауза относно ДПГО по чл.155 - 1-5  КТ. 

3.  Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по 
чл. 157 от КТ. 

3.1.  Договорен ДПГО по чл.157-1-1 КТ  за сключване на брак,  повече от  2 дни. 
В 632 КТД е договорена подобна клауза, което представлява 61,7% от всички КТД. 
Само в 1 КТД е под минималния стандарт от 2 дни - 1 ден, което е в противоречие със 
закона. В 243 КТД е договорен минимума от 2 дни, т.е. в 62% от всички КТД. Средната 
договореност е 2,5 дни, т.е. между 2 и 3 дни.  

3.2 . Договорен ДПГО по чл.157-1-2 КТ за кръводаряване, повече от  2 дни. В 
407 КТД е договорена подобна клауза, т.е. в 39,7% от всички КТД. Само в 2 КТД е под 
законовия минимум от  2 дни, т.е. 1 ден. В 259 КТД е преповторен минимумът от 2 дни, 
т.е. в 63,6% от всички КТД. Средният договорен отпуск е 2,6 дни, т.е. между 2 и 3 дни. 

3.3 Договорен ДПГО по чл.157-1-3 КТ при смърт в семейството, повече от 2 дни. 
В 399 КТД е договорена такава клауза, т.е. в 39% от всички КТД. Само в 3 КТД е под 2 
дни, т.е. 1 ден, което противоречи на закона. В 243 КТД е договорен минимума от 2 
дни, т.е. в 60,9% от всички КТД. Средният договорен отпуск е 2,5 дни, т.е. между 2 и 3 
дни. 

4. Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ 

4.1. Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ за 1 живо дете. В 81 КТД е договорена 
такава клауза, което представлява 7,9% от всички КТД. В 50 КТД е договорен 1 ден, т.е. 
в 61,7% от всички КТД. Средният договорен отпуск е 1,4 дни. 

4.2  Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ за 2 живи деца, повече от 2 дни. В 895 КТД 
е договорена подобна клауза, което представлява  87,4% от всички КТД. Само в 1 КТД 
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има договорка под минималния стандарт от 2 дни, т.е. 1 ден. В 806 КТД е преповторен 
минимумът от 2 дни, т.е. в 90,1% от всички КТД. Максималната договореност е 5 дни, а 
средната е 2,18 дни. 

4.3. Договорен ДПГО по чл.168-1 КТ за 3 и над 3 живи деца, повече от 4 дни. В 
867 КТД е договорена подобна клауза, т.е. в 84,7% от всички КТД. Само в 20 КТД е под 
4 дни, това са 2,3% от КТД, съдържащи клаузата. В 756 КТД е преповторен законовият 
минимум от 4 дни, т.е. в 87,3% от всички КТД. Максималният договорен отпуск е 8 
дни, а средният е 4,1 дни. 

5. Отпуски за обучение по чл. 169 КТ 

5.1. Договорен отпуск за обучение по чл.169-1 КТ , повече от  25 дни. В 71 КТД 
е договорена подобна клауза, т.е. в 6,9% от всички КТД. Само в 2 КТД е под 25 дни, 
това са 2,8% от КТД-та договорили клаузата. В 57 КТД е преповторен минимумът от 25 
дни, т.е. в 80,3% от всички КТД. Средната договореност е 56 дни, като максималната е 
в едно предприятие и е в размер на 86 дни. 

5.2. Договорен отпуск за обучение по чл.169-3 КТ за изпит, повече от 30 дни. В 
41 КТД е договорена подобна клауза, което представлява 4% от всички КТД. Само в 3 
КТД е под 30 дни, това са 7,3% от КТД договорили клаузата. В 38 КТД е преповторен 
минимумът от 30 дни, т.е. в 92,7% от всички КТД. Тук трябва да се отбележи, че 
страните в договарянето не са договорили размер на отпуска над минималния. 

6. Договорен отпуск за обучение по чл.170 КТ, повече от 6 дни. 

6. 1. Договорен отпуск за обучение по чл.170-1-1 КТ, повече от 6 дни. В 22 КТД 
е договорена клаузата, т.е. в 2,1% от всички КТД. Само в 1 КТД е под 6 дни и 
противоречи на закона, което е 4,5% от КТД. В 18 КТД е договорен минимумът от 6 
дни, т.е. в 81,8% от всички КТД, като само в 3 КТД има договореност над минимума. 

6. 2. Договорен отпуск за обучение по чл.170-1-2 КТ, повече от 12 дни. Само в 2 
КТД е под 12 дни, това са 8% от КТД-та договорили подобна клауза. В 21 КТД е 
договорен минимумът от 25 дни, т.е. в 84% от всички КТД. Договорено над минимума 
има само в 2 КТД.  

7. Договорен друг платен годишен отпуск 

В 359 КТД-та има договорено, а това е 35% от всички КТД-та.  

Заключение 

Информационната система на НИПА позволява за първи път в България да бъде 
събрана, обработена и анализирана информация за договореностите в колективните 
трудови договори в страната. Настоящият доклад представя резултатите на 
договореностите в колективните трудови договори, свързани с правото на отпуск през 
2016 г. Резултатите от постигнатите договорености в КТД на равнище предприятие в 
страната показват следните три закономерности: 1) на първо място, съществуват 
договорености, които са под нормативно определените минимуми, което е непознаване 
и пряко нарушение на законодателството; 2) основната част на постигнатите 
договорености, свързани с правото на отпуск, преповтарят нормативно определените в 
законодателството минимуми, което означа, че синдикатите не допринасят за постигане 
на по-благоприятни условия, от тези които са нормативно регламентирани; 
3) съществуват сериозни резерви, които могат да бъдат използвани в бъдеще, с цел 
постигане на по-голям размер на отпуските от работниците и служителите в 
предприятията.   
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОГОВОРЕНОСТИТЕ В КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ 
ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВОТО НА ОТПУСК ПРЕЗ 2016 Г. 

Резюме: Кодексът на труда, в глава осма, регламентира правото на отпуск и 
видовете отпуски в Република България. Законодателство предвижда  по-големи 
размери на отпуските да бъдат уговаряни в колективен трудов договор (КТД). В 
българското законодателство не съществува изрично изискване за съдържанието на 
колективния трудов договор, но клаузите, свързани с отпуска са сред тези с приоритет 
при сключването на КТД. Изследването им допринася за създаването на реална картина 
относно това какви са приоритетите на социалните партньори в България в процеса на 
колективното договаряне. 

Ключови думи: Отпуск; Колективен трудов договор; Предприятие 

 

STUDY OF  COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS CONCLUDED IN 2016 
RELATING TO THE RIGHT OF LEAVE 

Abstract: The Labour Code, Chapter Eight, regulates the right to leave and types of 
leave in the Republic of Bulgaria. Legislation provides in a collective labour agreement 
(CLA) better conditions to be negotiated. There is no explicit requirement in the Bulgarian 
legislation for the content of the collective labour agreement, but clauses related to the leave 
are among those with priority in the conclusion of a CLA. Their research contributes to 
creating a realistic picture of what the priorities of social partners in Bulgaria in the process of 
collective bargaining are. 

Key words: Leave; Collective Labour Agreement; Enterprise 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЗОННОСТТА ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА 

КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

2010-2016 Г. 
ЖАСМИНА САРЪИВАНОВА
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36 

 

I. УВОД 

Колективните трудови договори (КТД) представляват съгласуване на волите на 
работодателите и синдикалните организации, постигнато в процеса на преговорите. В 
обхвата на колективното договаряне влизат въпроси от трудовите и осигурителните 
отношения, които са  уредени с диспозитивни норми в трудовото законодателство на 
Република България. Законът е категоричен и установява абсолютна забрана за 
договаряне и включване на клаузи в КТД, които са по-неблагоприятни за работниците 
и служителите от установените в закона. От своя страна сключеният на ниво 
предприятие колективен трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-
неблагоприятни от договорените на ниво отраслов или браншов КТД, с който 
работодателят е обвързан.  

Съгласно българското законодателство, за разлика от други национални правни 
системи, на равнище предприятие, бранш и отрасъл може да се сключи само един КТД. 
В общината колективни трудови договори се сключват за различни дейности, 
финансирани от общинския бюджет и затова на това равнище могат да се сключват 
повече от един КТД.  

Преобладаващ  е броят на сключените колективни трудови договори на равнище 
„предприятие“, сключени на основание на чл. 51а от Кодекса на труда (КТ). Под 
„предприятие“, съгласно §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на КТ, се разбира е 
всяко учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където 
се полага наемен труд. 

Сключването на колективни трудови договори на различни равнища не 
представлява изолирана дейност, която е извън контекста на обществените процеси и 
тенденции.  

Подобно на всички останали договори, един от задължителните елементи на 
колективния трудов договор, независимо от равнището, на което е сключен, е датата на 
сключване. За изследване на динамиката на КТД са използвани данни от 
информационната система за колективните трудови договори на Националния институт 
за помирение и арбитраж (НИПА). На основание чл. 53, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и съответно нейните териториални 
поделения, предоставя копия от вписаните колективни трудови договори на НИПА, 
който създава и поддържа информационна система за колективните трудови договори 
(КТД). В този смисъл НИПА поддържа информационна система в която се регистрират 
всички колективни трудови договори в страната на всяко едно равнище на договаряне. 

Обект на изследването на колективните трудови договори, сключени на 
територията на страната на равнище предприятие. Предмет на изследването е датата на 
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сключване и датата от която започва да действа КТД, като е изследвана динамиката на 
за периода от 2010 до 2016 г., включително. 

Основната цел, която е поставена в настоящия доклад е, да се изследва 
динамиката на сключваните КТД в страната и по-специално нейната евентуална 
сезонност.  

Основната хипотеза, която е проверена чрез използването на статистически 
методи е, че сключването на колективните трудови договори не е равномерно във 
времето, а съществува силно изразена сезонност.  

II. Изследване на динамиката на сключените КТД в страната според датата 
на сключване  

Първият основен показател за динамиката на сключените КТД на равнище 
предприятие е датата на която е сключен договора. Трябва да се отбележи, че не е 
задължително датата на сключване на КТД да съвпада с датата от която той започва да 
действа. На фигура 1 е представена диаграмата на развитие на КТД на равнище 
предприятие за периода от 2010 до 2016 г., като са използвани годишни данни. 

Фигура 1. Диаграма на развитие на сключените КТД според датата на сключване 
на договора за периода 2010-2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

КТД са изследвани от 2010 г., тъй като това е първоначалната година за която 
със сигурност може да се приеме, че информацията в базата данни на НИПА е 
изчерпателна по отношение на сключените КТД. 

От фигура 1 се забелязва, че най-много КТД на равнище предприятие са 
сключени през 2012 г., а именно 1251 КТД, след което постепенно намалява техния 
брой, а най-малко са сключените през 2015 г. – 954 КТД. Като цяло след 2012 г. 
тенденцията е към намаление, тя може да се установи, като от динамичния се изчисли 
средния прираст за разглеждания период, като се конструира следния линеен 
иконометричен модел37: 

0 1t tY t      

                                                 
37 За повече информация виж Димитров (1998) и Величкова (1981). 
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където tY  е броят на сключените КТД на равнище предприятие, а t  изкуствена 

променлива, чрез която се означава времето. 

Оцененият по метода на най-малките квадрати модел има следния вид38: 

1249,9 46,486.tY t 
)

 

В случая може да се направи извода, че средногодишно броят са сключените 
КТД на равнище предприятие намалява с около 46 КТД. 

Освен намаляващата тенденция на развитие, друга интересна закономерност е, 
че съществува цикличност, която се изразява в това, че при броя на сключваните КТД 
се редува увеличение през една година, след което има намаляване през следващата 
година. Това може да се обясни с обстоятелството, че предприятия обичайно сключват 
КТД със срок на действие от 2 години. Това предположение се потвърждава от 
годишния доклад за колективни трудови договори и колективните трудови спорове в 
Република България, изготвен през 2017 г. от НИПА, където е посочено, че цит. „От 
всички сключени КТД над три четвърти (77.8%) са сключени за максимално 
допустимия срок според КТ от 2 години“.  

Тъй като динамичният ред включва малко години, проверката за стационарност 
на реда не е целесъобразно да бъде правена със статистически проверки на хипотези, 
тъй като при малка дължина на реда трудно би се отхвърлила нулевата хипотеза. 

III. Изследване на сезонността на сключените КТД в страната според датата 
на сключване на договора 

За да се извърши проверка за наличие на сезонност, според датата на сключване 
на КТД, са използвани месечни данни от януари 2010 до декември 2016 г., като данните 
отново са предоставени от информационната система на НИПА. Диаграмата на 
развитие е представена на фигура 2. 

Фигура 2. Диаграма на развитие на сключените КТД според датата на сключване 
на договора, за периода януари 2010 до декември 2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

                                                 
38 Моделът е направен за периода 2011-2016 г., тъй като данните за 2010 г. не са пълни. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ян
.1

0

м
ай

.1
0

се
пт

.1
0

ян
.1

1

м
ай

.1
1

се
пт

.1
1

ян
.1

2

м
ай

.1
2

се
пт

.1
2

ян
.1

3

м
ай

.1
3

се
пт

.1
3

ян
.1

4

м
ай

.1
4

се
пт

.1
4

ян
.1

5

м
ай

.1
5

се
пт

.1
5

ян
.1

6

м
ай

.1
6

се
пт

.1
6



126 

От фигура 2 се забелязва, че съществува сравнително периодично повторение на 
броя на сключените КТД по месеци. Най-малък е броят на сключените КТД през месец 
август. Например, през август 2015 г. са сключени само 20 КТД. Най-голям брой КТД 
се сключва през януари месец. Например, през януари 2015 г. са сключени 171 КТД, 
т.е. със 755% повече в сравнение с януари същата година. 

За да се изследва сезонността е използван подходящ статистически метод. Тъй 
като може да се предположи наличие на тенденция на развитие при сключените КТД на 
равнище предприятие, изследването за евентуална сезонност може да бъде направено 
по метода на отношенията на фактическите към изгладените стойности.  

Методът на отношенията на фактическите към изгладените стойности се счита, 
че е универсален метод, тъй като е приложим за изследване на динамичните редове, 
независимо от вида на тяхната тенденция на развитите. Методът е разработен от 
Macauley (1931) и е известен като класическа декомпозиция на динамичните редове на 
техните компоненти. Методът е описан в българската литература от много автори, като 
Величкова (1981), Мишев и Гоев (2010), Атанасов (2015) други. Освен това е 
стандартно включен в някои статистически софтуери като SPSS. Резултатите са 
представени на фигура 3. 

Фигура 3. Индекси на сезонни колебания за датата на сключване на КТД (%) 

 

 

От получените индекси на сезонни колебания може да се направи извода, че най-
много КТД се сключват през месец януари, когато индексът е равен на 160,3 %. Това 
означава, че въз основа на сезонните причини, през януари месец се сключват с 60,3% 
повече КТД в сравнение със средномесечната им стойност. Вероятно основната 
причина за  големия брой сключени КТД през януари е удобството, че договореностите 
в КТД ще съвпаднат с календарната и финансова година на предприятието.  

Пак от фигура 3 се забелязва, че най-малко КТД се сключват през месец август. 
Индексът на сезонни колебания за август е едва 31,5%, което означава, че през август 
се сключват с 68,5% по-малко КТД в сравнение със средната. Основната причина за 
това може да се търси с обстоятелството, че през този месец се ползват основно 
годишните отпуски. Това важи най-вече за предприятията в сектора на образованието, 
които представляват съществена част от предприятията със сключен КТД в тях. 
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Както беше посочено по-горе, датата на сключване на един договор не е 
задължително да съвпада с датата от която той започва да действат. Поради тази 
причина са изследвани и КТД според датата от която започва тяхното действие. 
Резултатите са представени в следващите точки от доклада. 

 

IV. Изследване на динамиката на сключените КТД в страната според датата 
от която започва тяхното действие 

Вторият основен показател за динамиката на сключените КТД на равнище 
предприятие е датата от която започва действието на договора. На фигура 4 е 
представена диаграмата на развитие на КТД на равнище предприятие за периода от 
2011 до 2016 г., като са използвани годишни данни. 

Фигура 4. Диаграма на развитие на сключените КТД според датата от която 
започва тяхното действие за периода 2010-2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

Диаграмата на развитие на сключените КТД според датата от която заточва 
тяхното действие е подобна на диаграмата на развитие според датата на сключване на 
КТД. Отново най-голям брой КТД с начало на действие има през 2012 г. – 1253, а най-
малко през 2015 г. – 928, като тенденцията след 2012 г. е към намаление на броя на 
сключените КТД. Основната причина за голямото подобие на фигура 4 и фигура 1 е, че 
времето между датата на сключване и датата от която започва да действа КТД 
обикновено е сравнително малко.  

За да се изследва средногодишната промяна на КТД е използван аналогичен 
иконометричен модел, който е оценен по метода на най-малките квадрати и има 
следния аналитичен вид:39 

1248,2 46,343.tY t 
)

 

В случая може да се направи извода, че средногодишно броят са сключените 
КТД на равнище предприятие намалява с около 46 КТД. 

                                                 
39 Моделът отново е направен за периода 2011-2016 г., тъй като данните за 2010 г. не са пълни. 
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Отново може да се посочи, че тъй като динамичният ред включва малко на брой 
години, проверката за стационарност не е целесъобразно да бъде правена със 
статистически проверки на хипотези, тъй като при малка дължина на реда трудно би се 
отхвърлила нулевата хипотеза. 

 

V. Изследване на сезонността на сключените КТД в страната според датата 
от която влизат в сила 

За да се извърши проверка за наличие на сезонност според датата от която влиза 
в сила КТД отново са използвани месечни данни от януари 2010 до декември 2016 г., 
като данните отново са предоставени от информационната система на НИПА. 
Диаграмата на развитие е представена на фигура 2. 

Фигура 5. Диаграма на развитие на сключените КТД според датата от която 
влиза в сила договора, за периода януари 2010 до декември 2016 г. 

 
Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА 

 

От фигура 5 се забелязва, че съществува сравнително периодично повторение на 
месеците от които влизат в сила КТД. Най-малък е броят на КТД започващи да 
действат през месец август. Например, през август 2015 г. започва действието само на 
17 КТД. Най-много КТД започват да действат през месец януари. Например през 
януари 2011 г. започват да действат 274 КТД, т.е. със 621% % повече в сравнение с 
август същата година. 

За да се изследва сезонността отново е използван метода на отношенията на 
фактическите към изгладените стойности. Резултатите са представени на фигура 6. 
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Фигура 6. Индекси на сезонни колебания при датата от която започва да действа 
КТД (%) 

 

 

От получените индекси на сезонни колебания може да се направи извода, че най-
много КТД започват да действат през януари месец, когато индексът е равен на 
268,6 %. Това означава, че въз основа на сезонните причини, през януари месец 
започват да действат със 168,6% повече КТД в сравнение със средномесечната им 
стойност. Отново вероятната причина за големия брой сключени КТД през януари е 
удобството, че договореностите в КТД ще съвпаднат с календарната и финансова 
година на предприятието.  

Пак от фигура 6 се забелязва, че най-малко КТД започват да действат през месец 
август. Индексът на сезонни колебания за август е едва 29,3%, което означава, че през 
август се сключват със 70,7% по-малко КТД в сравнение със средната им стойност.  

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Използвайки събираните данни в информационната система на НИПА е 
възможно да се проследи динамиката на сключваните колективни трудови договори в 
страната. Въз основа на направено изследване се установяват следните интересни 
закономерности, касаещи процеса на сключване на КТД в предприятията в страната за 
последните няколко години: 

На първо място се забелязва намаляваща тенденция към броя на сключваните 
КТД след 2012 г., като средно годишно техният брой намалява около 46 КТД за 
периода от 2011 до 2016 г. 

На второ място съществува цикличност в сключваните КТД. Тази цикличност е 
с период от две години и се дължи на обстоятелството, че обикновено КТД се сключват 
със срок на действие от 2 години. 

На трето място се установи силно изразена цикличност, както при сключването 
на КТД, така и то отношение на тяхното начало на действие. Основната част на КТД 
започват своето действие през месец януари, което се дължи на удобството действието 
на КТД да съвпада с календарната година.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕЗОННОСТТА ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА 
КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

2010-2016 Г. 

Резюме: Изследването на динамиката на сключваните колективни трудови 
договори в страната има ключово значение както за установяване от една страна на 
взаимоотношенията между работодателите и работниците, а от другата страна спомага 
за планирането на необходимите ресурси, които са необходими на НИПА за въвеждане 
и обработка на информацията от колективните трудови договори. В доклада са 
изследвани както тенденциите на развитие при сключваните КТД и началото на 
тяхното действие, така и наличието на сезонност при тях.  

Ключови думи: Сезонност; Колективен трудов договор; Предприятие. 

 

ANALYSIS OF SEASONALITY IN CONCLUSION OF COLLECTIVE 
LABOUR AGREEMENT IN BULGARIA DURING THE PERIOD 2010-2016 

Abstract: The study of the dynamics of the collective labour agreement signed in 
Bulgaria is crucial for establishing on one hand the relationship between employers and 
workers, and on the other hand contribute to the planning of the resources that are needed by 
NICA for the entry and processing of information from the collective labour agreement. The 
report examines both the trends in the collective labour agreement, as well as their seasonality 
at the beginning of their action. 

Key words: Seasonality; Collective Labour Agreement; Enterprise. 
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ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ НА АБСОЛЮТНИЯ 

ПРИРАСТ НА СРЕДНАТА БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЕДНО ЗАЕТО 

ЛИЦЕ ОБЩО ЗА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС) 
ДОЦ. Д-Р АНДРЕАНА СТОЙКОВА- КЪНАЛИЕВА

40 

1.  

Разширяването на Европейския съюз (ЕС), включването на страни от Централна 
и Източна Европа в него, както и напускането на Великобритания поставя въпроса за 
ефективността на общественото производство общо за страните от Съюза. Специален 
интерес представлява какъв е приноса на националните икономики не само за обема и 
динамиката на основни макроикономически показатели като брутна добавена стойност, 
брутен вътрешен продукт и други, но и за  равнището и динамиката на ефективността 
на влагания труд общо за целия ЕС. Последният проблем сравнително слабо е застъпен 
в статистическата литература. В българската статистическа литература той изобщо не  е 
разискван. В действителност проблемът е много важен по отношение на развитието на 
Европейския съюз като цяло и за всеки един от неговите членове. 

В настоящия доклад се предлага една възможност за оценка на състоянието, 
развитието и приноса на отделните страни върху ефективността на влагания човешки 
труд общо за целия ЕС. Като измерител на  тази ефективност е разглеждан показателя 
средна брутна добавена стойност41 на едно заето лице. Абсолютния прираст в средната 
брутна добавена стойност на едно заето лице общо за страните от ЕС за две сравнявани 
години  се явява индикатор на изменението на ефективността на човешкия труд във 
всички страни от Съюза.  

2. 

При анализа на абсолютния прираст на средната брутна добавена стойност на 
едно заето лице, общо за страните членки на ЕС за две сравнявани години, може да се 
получи важна информация `както  към даден  момент, така и в перспектива . Тя 
отразява в значителна степен  как се развива ефективността на влагания труд общо в 
тези страни . Заедно с това се създава възможност да се оценява във времето приноса на 
отделните страни членки върху равнището и динамиката както на средната обща 
брутна добавена стойност на едно заето лице, така и върху обема и динамиката на 
брутната добавена стойност като цяло. Тази полезна информация може да се получи 
както чрез добре познати статистически измерители, така и чрез известна модификация 
на метода, използван при анализа на прирасти по източници42 

Какви са стъпките чрез които това може да стане? 

Първо, за проследяване на развитието на средната брутна добавена стойност на 
едно заето лице в отделните страни членки на ЕС по отделни години като обобщаващ 
измерител може да се използват числените стойности получени чрез формулата на 
средното стандартно отклонение. Тук тя има вида : 

                                                 
40 Университет за национално и световно стопанство, катедра „Статистика и иконометрия“ 
41 За международните статистически сравнителни изследвания брутната добавена стойност (БДС) се 
счита за по-добър показател, тъй като не отчита влиянието на различните нива на данъците и 
субсидиите  върху продуктите в различните страни.  
42 Методът за анализ на прирасти и различия по източници е предложен от В. Цонев и Т. Къналиев. 
Основните идеи на метода могат да се видят в Т. Къналиев (1974),(1976), (1977), (2005); В. Цонев 
(1971), (1977); В. Цонев и Т. Къналиев (1972) и др.  
 Възможностите му за приложение в международни  статистически сравнение са разисквани в Т. 
Къналиев (1974);  А. Стойкова- Къналиева (2006), (2010а), (2010б); А. Стойкова- Къналиева, А. 
Найденов, В. Бозев (2016) 
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където: hY - е средната брутна добавена стойност  на едно заето лице за отделна 

страна през дадена година; Y - е общата средна брутна добавена стойност на едно заето 
лице общо за всички включени в сравнението страни членки на Европейския съюз през 
дадената година; hN - брой заети лица (отработени човекогодини) в отделните страни 

през дадената година; S - брой на страните , включени в сравнението, Sh ,....3,2,1 . 

Общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице за всички страни от 
ЕС, включени в сравнението, се оценява като отношение между общия обем на 
брутната добавена стойност и общия брой на заетите лица (отработените човекогодини) 
на всички страни за дадената година. Съответно формулата е: 

  (2)          
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където : hV - е обемът на брутната добавена стойност за отделна страна през 

дадена година;   h h hV Y N  

Сравнението на стойностите на средното стандартно отклонение, Y , между 

отделните години отговаря на въпроса дали съществува и колко съществена е тен-
денцията на приближаване (уеднаквяване) на равнищата на средните брутни добавени 
стойности на едно заето лице по отделните сравнявани години. Казано по- просто, 
става дума за приближаване (уеднаквяване) на производителностите на едно заето лице 
(на една човекогодина) на страните членки на Европейския съюз. Това би проличало от 

евентуалното намаление на стойностите на средното стандартно отклонение, Y , с 

течение на времето.     

Успоредно с оценяването на абсолютния размер на средното различие на 
средните брутни добавени стойности на едно заето лице по отделни страни, включени в 
сравнението, през съответните години е целесъобразно да се оценят и съответните 
относителни коефициенти на средното разсейване (различие), т.е. т.нар. коефициенти 
на вариация. Формулата е: 

  (3)          % 100Y
YV

Y


  

Тук  всички символи са известни.  

Второ, оценява се влиянието на промяната на структурата на броя на заетите 
лица по страни членки на Европейския съюз между съседни години или в рамките на 
даден период, върху абсолютния общ прираст на средната брутна добавена стойност 
респ. върху общия абсолютен прираст на обема на брутната добавена стойност. 
Възможно е да се оцени  и приноса на отделните страни, включени в сравнението в 
общия абсолютен прираст на средната брутна добавена стойност на едно заето лице, 
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респективно приноса им в общия абсолютен прираст на обема на брутната добавена 
стойност на страните в ЕС.  

Стъпките през които се минава за получаване на съответните оценки на анализа 
са:      

а) Изчисляват се оценките за общата средна брутна добавена стойност на едно 
заето лице за всички страни, включени в сравнението: 

 - за базисния период (година) и изследвания период (година) по формулите 
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където всички символи са известни, Sh ,....3,2,1  

б) Оценява се абсолютният прираст на общата средна брутна добавена стойност 
на едно заето лице за всички страни, включени в сравнението през изследвания спрямо 
базисния период (година) чрез формулата: 

(6)          1 0Y
Y Y    

   в) Изчислява се абсолютният прираст на общия обем на брутна добавена 
стойност за всички страни, включени в сравнението, през изследвания спрямо базисния 
период (година) по формулата: 

  (7)             
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г) Оценяват се частните абсолютни прирасти на общата средна брутна добавена 
стойност  на едно заето лице за всички страни, включени в сравнението, през 
изследвания спрямо базисния период (година), а именно: 

- частен абсолютен прираст, дължащ се на промените в средната брутна 
добавена стойност на едно заето лице по отделните страни, включени в сравнението, 
чрез формулата: 

(8)            0 hY
h YY

d


    

където:   0
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   е относителният дял на броя на заетите лица в отделните 

страни спрямо общия брой на заетите лица във всички страни, включени в сравнението, 
през базисния период (година); 1 0h h hY Y Y   - абсолютният прираст на брутната 

добавена стойност на едно заето лице за отделните страни, включени в сравнението, 
през изследвания спрямо базисния период (година). 

- частен абсолютен прираст, дължащ се на промяната на структурата на общия 
брой на заетите лица във всички страни, включени в сравнението, през изследвания 
спрямо базисния период (година) по формулата: 

(9)            1
d

dh hY
Y
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където:  dh - е абсолютният прираст на относителния дял на броя на заетите 

лица в отделна страна спрямо общия брой на заетите лица във всички страни, включени 
в сравнението, през изследвания спрямо базисния период (година)-

1 0
1 0

1 0

h h
dh

h h

N N
d d

N N
    

 
; 1hY - средна брутна добавена стойност (БДС) на едно 

заето лице през изследвания период (година) на отделна страна, включена в 
сравнението. 

д) Оценява се величината на параметрите, които определят т.нар. структурен 
ефект, 1dh hY , върху абсолютния прираст на общата средна брутна добавена 

стойност на едно заето лице във всички страни, включени в сравнението по формулата : 

 (10)          
1 11 dh h dh hdh h Y YY r s     

Параметрите от дясната страна на  равенство (10) са: 

- измерител на степента на различие между относителните дялове на броя на 
заетите лица по отделни страни през изследвания спрямо базисния период (година) по 
формулата: 
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Този измерител мери степента на интензивност на промените в структурата на 
броя на заетите лица в страните, включени в сравнението през изследвания спрямо 
базисния период (година). 

- измерител на степента на различие между средните брутни добавени стойности 
на едно заето лице по отдели страни и общата непретеглена средна брутна добавена 
стойност на едно заето лице за всички страни, включени в сравнението, през 
изследвания период (година) по формулата: 
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- измерител на линейна корелация между промяната на структурата на заетите 
лица по отделни страни през изследвания период спрямо базисния период (година) във 
връзка със средното равнище на брутната добавена стойност на едно заето лице през 
изследвания период (година) по формулата: 
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Символите във формули (11), (12) и (13) са известни. 

Коефициентът на линейна корелация, получен чрез горната формула отразява 
степента на целенасоченост на структурните промени спрямо равнищата на средната 
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брутна добавена стойност на едно заето лице през изследвания период по отделните 
страни, включени в сравнението. От знака пред неговата стойност (положителен или 
отрицателен) се определя какъв е структурният ефект върху абсолютния прираст на 
общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице на страните членки на ЕС. 
 е) Установява се в относително изражение приносът на всяка една страна членка 
на ЕС в абсолютния прираст на общата средна брутна добавена стойност на едно заето 
лице за всички страни, през изследвания период (година „1“)  спрямо базисния период 
(година „0“), както и приносът в абсолютния прираст на общия обем на брутната 
добавена стойност през сравняваните периоди. Използват се съответно формулите: 

(14)          1 100dh h

Y

Y


                       и                  (15)          1 1 100h d h

V

N Y


 , 

където всички символи са известни. 

 

3. 

Предложеният методологически апарат на изследването е приложен за анализ на 
абсолютния прираст на средната брутна добавена стойност на едно заето лице общо за 
страните в Европейския съюз, вкл. Великобритания, по под-периоди на периода 2000 – 
2014 година 

При провеждане на сравненията следва да се отбележат следните особености: 

1. При анализа на  данните за структурата и структурните различия в статика на 
броя на заетите лица по секторите на икономиката на страните членки на ЕС са 
използвани оценките за годините 2000, 2004, 2008, 2012 и 2014 година. 

2. При анализа на динамиката на структурата на броя на заетите лица по сектори 
на икономиката на страните членки на ЕС и на нейните ефекти върху динамиката на 
обема на брутната добавена стойност, както и върху динамиката на общата средна 
брутна добавена стойност на едно заето лице са отграничени следните подпериоди в 
рамките на изследвания период 2000 – 2014 година. 

I-ви под-период  - 2000 – 2004 година. 

II-ри под-период  - 2004 – 2008 година. 

III-ти под-период - 2008 – 2012 година. 

IV-ти под-период - 2012 – 2014 година.    

Икономическата логика на едно такова отграничаване  може да се търси в две 
посоки: първо, такива под-периоди в по-висока степен отчитат определени тенденции, 
както и различия по отношение на общото икономическо развитие на страните в ЕС и второ, 
структурната политика в икономиката на отделните страни се проявява и реализира не в 
едногодишен, а в един значително по-дълъг период от време. Същевременно избраните 
под-периоди се свързват с години на просперитет и кризисни години на развитие на 
страните в ЕС. 

Както вече бе посочено от съдържателна гледан точка, сега, а вероятно в още по-
голяма степен в бъдеще, интерес ще представлява да се извършват сравнителни оценки 
за приноса на отделните страни в контекста на общото развитие на  обема на брутната 
добавена стойност, както и  на динамиката на общата средна брутна добавена стойност 
на едно заето лице във всички страни на ЕС като цяло. В съответствие с тази идея  
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предложената схема за анализ на абсолютния прираст на общата средна брутна доба-
вена стойност на едно заето лице във всички страни членки на ЕС е приложена като са 
използвани данни от Таблици № 3 и 4 в Приложението. Те се отнасят за общия брой на 
заетите лица и за общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице по страни 
за отделни години на периода 2000 – 2014 г.  

Получените резултати се отнасят до следното: 

а) Получени са основни обобщаващи оценки за равнището и динамиката на 
общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице общо за страните в ЕС по 
отделни години. Те са поместени в Таблица 1. От данните в таблицата може да се 
установи следното: 

- Проявява се положителна тенденция за нарастване на общата средна брутна 
добавена стойност на едно заето лице общо за страните от ЕС. От 46137,3 евро през 
2000 г. тя достига 51786,4 евро през 2014 година. Темпът на растеж на този показател 
през 2014 г. в сравнение с 2000 г. е 112,2 %. Следва да се отбележи, че наблюдаваният 
растеж на общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице общо за 
страните в ЕС в относително, а и в абсолютно изражение, не изглежда много висок, 
както за периода като цяло, така особено след 2008 година. 

- Степента на различие на фактическите равнища на общата средна брутна 
добавена стойност на едно заето лице между страните в ЕС също не е много висока 
както в абсолютно, така и в относително изражение. Последната е малко над 1% през 
отделните сравнявани години. Същевременно тенденцията на изравняване на страните 
по този макроикономически показател е слаба. Подобна съвсем слаба тенденция може 
да се забележи в различието на равнищата на общата средна брутна добавена стойност 
на едно заето лице по страни в ЕС в относително изражение. Разсейването от 1,23% 
през 2000 г. спада на 1,11% през 2014 г. 

 

Таблица 1 Обобщаващи оценки за равнището и динамиката на общата средна брутна 
добавена стойност  на едно заето лице за 28-те страни, включени в сравнението по отделни 
години на периода 2000 – 2014 година 

Измерители 2000г. 2004г. 2008г. 2012г. 2014г. 

1. Обща средна брутна добавена стойност на 
едно лице, в евро 

46137,3 48783,5 50454,1 51348,5 51786,4 

2. Индекс на динамика при база 2000 г. = 100% 100 105,7 109,4 111,3 112,2 

3. Степен на различие на фактическата средната 
брутна добавена стойност на едно заето лице 
между страните 

  

а) в абсолютно изражение, в евро 567,7 558,6 576,7 568,8 573,1 

б) в относително изражение, в процент 1,23 1,14 1,14 1,11 1,11 

б) Въз основа на направените разчети са получени оценки, които отразяват 
ефекта на промяната на структурата на броя на заетите лица по страни спрямо общия 
брой на заетите лица в ЕС. Получени са оценки за величината на параметрите, от които 
се определя съответния структурен ефект през отделните под-периоди. Получените 
оценки от разчетите са поместени в Таблица 2. 

Данните, поместени в тази таблица, дават основание да се направят някои 
изводи. Те се изразяват  в следното: 
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- Ефектът от структурните промени в броя на заетите лица по страни в ЕС през 
отделните под-периоди силно варира между положителни и отрицателни стойности. 
Както се забелязва този ефект допринася положително за абсолютния прираст на 
общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице в ЕС в два от под-
периодите - първи и трети, т.е през под-периодите 2000 – 2004 г и 2008 – 2012 г. Такъв 
е приносът на този ефект и през периода 2000 – 2014 г. като цяло. Делът на приносите 
на структурните премени в абсолютния прираст на общата брутна добавена стойност на 
едно заето лице в ЕС през двата под-периода е 16,40% и 42,03%, а за целия период - 
съответно 9,29%. Неблагоприятен е структурният ефект съответно през втория и най-
вече през четвъртия под-период. И макар че последният под-период е несъпоставим по 
продължителност с предходните, при него приносът е отрицателен - 1,7 евро. 

- Интензивността (динамиката) на относителните дялове на броя на заетите лица 
в страните от ЕС като цяло е много ниска. Средното изменение на броя на заетите лица 
в страните между сравняваните години и дори в рамките на целия период - 2000 – 2014 
г. е доста под 0,5 %.  

- Степента на различие на общите средни равнища на брутната добавена 
стойност на едно заето лице в страните от ЕС спрямо тяхната непретеглена средна е 
доста висока и при равни други условия ефектът от структурните промени би бил 
значителен в положителна или отрицателна насока. Това на практика зависи от знака и 
величината на степента на целенасоченост на структурните промени на броя на  заетите 
лице в страните в ЕС. Както се вижда от данните в Таблица 2 два от коефициентите на 
целенасоченост имат отрицателна стойност и това се е отразило и на структурния 
ефект, който също има отрицателна стойност. 

Таблица 2. Ефект от промяната на структурата на броя на заетите лица по страни 
по отношение на средните равнища на брутна добавена стойност на едно заето лице по 
страни и подпериоди на периода 2000 – 2014 година 

 

 

*  *  * 

В заключение, без претенции за изчерпателност може да се изтъкне, че чрез 
предложения и разглеждан метод и прилагана схема за анализ на равнището и 
динамиката на общата средна брутна добавена стойност на едно заето лице общо за 
страните в ЕС се получават резултати със съществени познавателни качества. 

Измерители 2004/2000г. 2008/2004г. 2012/2008г. 2014/2012г. 2014/2000г.

1.Абсолютен прираст на  общата средна 
Брутна добавена стойност(БДС) на едно 
заето лице на страните, в евро

2646,2 1670,6 894,4 437,9 5649,1

2. Ефект на структурните промени в броя на 
заетите лица по страни, в евро

434,0 -317,9 375,9 -1,7 525,0

3. Степен на интензивност на структурните 
промени на броя на заетите лица в страните. 
(в%)

0,29 0,24 0,30 0,10 0,32

4.Степен на различие на средните равнища 
на бутната добавена стойност на едно заето 
лице между страните, в евро

29302,4 25539,1 25074,3 25418,6 27704,5

5. Степен на целенасоченост на структурните 
промени на заетите лица спрямо средните 
равнища на брутна добавена стойност на 
едно заето лице в страните 

0,2000 -0,1861 0,1800 -0,0025 0,2369
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Предложеният аспект на структурен анализ има определено бъдеще. Чрез него могат да 
бъдат установени конкретно приносите на отделните страни върху динамиката на 
общата  средна брутна добавена стойност на едно заето лице в ЕС. Получените 
резултати могат да се свържат и с оценки, свързани с обема на брутната добавена 
стойност в страните членки на Европейския съюз. 
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Приложение 

 

Таблица 3. ОБЩА СРЕДНА БДС ПО СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА 2000-2014 Г.(в евро) 

 
Години 

2000 2004 2008 2012 2014 

Австрия 60132,4 63019,3 65746,6 
64644,

7 64304,7 

Белгия 68320,5 71621,3 73660,4 
73229,

4 74185,0 

България 6703,1 7566,0 8482,0 9407,5 9678,8 

Великобритания 50378,7 54130,8 56530,9 
56340,

8 56930,5 

Германия 52908,5 55031,9 58000,5 
57350,

0 57450,3 

Гърция 38817,3 43750,7 45214,5 
42557,

0 42498,5 

Дания 72590,7 75010,3 73799,8 
76193,

1 76239,0 

Естония 15921,4 19659,3 22727,1 
24585,

8 24914,3 

Ирландия 80050,9 78333,2 74834,6 
83656,

6 83479,7 

Испания 47407,7 47279,3 47959,8 
52557,

6 53360,8 

Италия 54888,3 54560,4 55685,8 
54038,

5 54086,1 

Кипър 40889,9 41940,5 44333,1 
45207,

9 45098,7 

Латвия 11775,4 14541,5 18101,9 
19871,

6 20820,5 

Литва 
- - 

20382,3 
21753,

7 22373,2 

Люксембург 
103963,

7 
102418,

7 
102219,

3 
95047,

8 
100295,

0 

Малта - - - - - 

Полша 14995,8 17739,2 18905,4 
21845,

5 22579,6 

Португалия 28928,9 29891,0 31409,5 
33066,

1 33397,9 

Румъния 7151,1 10132,2 13071,5 
13335,

9 14168,6 

Словакия 19292,1 22039,0 27341,4 
29031,

4 29768,8 

Словения 26312,3 29736,9 33556,6 
32997,

0 34117,2 

Унгария 16325,1 19351,7 21458,8 
20749,

3 21055,5 

Финландия 61629,5 64719,8 67887,4 
64448,

7 64391,4 
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Франция 62237,7 64952,1 66947,8 
67929,

1 68432,1 

Холандия 59948,3 62153,2 64783,8 
65022,

1 66330,2 

Хърватия 
- - 

23688,5 
23645,

8 23422,2 

Чехия 21730,8 24583,4 28057,9 
28280,

1 28641,5 

Швеция 61811,5 67616,2 71103,3 
72082,

7 72842,7 
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Таблица 4. БРОЙ ЗАЕТИ ОБЩО ПО СТРАНИ ЗА  ПЕРИОДА 2000-2014 (в 
хиляди) 

 
Година 

2000 2004 2008 2012 2014 

Австрия 3756,5 3828,3 4090,3 4211,0 4268,5 

Белгия 4114,0 4200,2 4457,7 4555,1 4560,2 

България 3239,2 3403,4 3814,7 3436,4 3434,2 

Великобритани
я 

27483,
5 

28533,
3 

29627,
8 

29694,
8 

30723,
0 

Германия 
39917,

0 
39337,

0 
40856,

0 
42033,

0 
42638,

0 

Гърция 4312,8 4604,1 4856,4 4032,1 3906,1 

Дания 2730,0 2716,0 2909,0 2750,0 2769,0 

Естония 585,3 598,7 642,1 593,5 605,5 

Ирландия 1695,8 1870,4 2129,3 1838,5 1914,4 

Испания 
16691,

0 
18970,

1 
21324,

1 
18430,

3 
18175,

5 

Италия 
23021,

3 
24364,

6 
25349,

2 
24764,

8 
24343,

2 

Кипър 314,8 353,6 393,3 376,4 350,0 

Латвия 941,7 1012,1 1055,1 868,7 876,6 

Литва 1399,2 1410,1 1426,1 1274,9 1317,8 

Люксембург 264,1 299,5 349,3 379,0 395,2 

Малта 146,4 149,4 160,9 172,1 187,5 

Полша 
14516,

6 
13760,

3 
15731,

9 
15474,

9 
15725,

6 

Португалия 5041,9 5064,2 5080,1 4581,5 4513,1 

Румъния 
10771,

6 9410,4 9365,9 8645,3 8661,0 

Словакия 2024,9 2055,7 2247,1 2209,4 2223,1 

Словения 914,4 934,0 1000,8 938,2 930,5 

Унгария 4237,0 4186,4 4115,5 4008,2 4170,5 

Финландия 2298,3 2373,6 2562,7 2537,6 2498,5 

Франция 
25672,

0 
26196,

0 
27167,

0 
27195,

0 
27278,

0 

Холандия 8211,0 8283,0 8915,0 8837,0 8738,0 

Хърватия - - 1779,9 1575,5 1575,0 

Чехия 4859,4 4828,9 5204,1 5064,6 5109,2 

Швеция 4300,6 4337,2 4565,2 4627,4 4738,5 
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СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ– ЕДНАКВИ ИЛИ РАЗЛИЧНИ ПО 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

2003-2016 Г. 
ДОЦ. Д-Р ЕКАТЕРИНА ТОШЕВА

43 

 

1.Въведение 

С подписването на Болонската декларация през 1999г. от 29 европейски 
държави, сред които и България, се постави началото на единното европейско 
образователно пространство. Основната му цел е повишаването на 
конкурентоспособността на системите за висше образование в европейските държави в 
международен план. След почти две десетилетия единното европейско образователно 
пространство съществува и без съмнение са налице засилена академична мобилност, 
работеща система за трансфер и признаване на кредити, силно междуинституционално 
сътрудничество и множество съвместни програми за обучение между различни висши 
училища в Европа. Съществуват обаче и известни различия както в самите системи за 
висше образование в европейските държави, така и в основни показатели, измерващи 
различни аспекти на резултатите от работата им.  Същевременно в приетата през 2010 
г. стратегия „Европа 2020“ като конкретна водеща цел за постигането на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж е достигане „дял на младото поколение със завършено 
висше образование от най-малко 40 %“. На национално ниво целта е 36% от 
населението на България в тази възрастова група да са висшисти до 2020г. Въпреки 
общите цели и усилията в посока хармонизация на системите за висше образование все 
още наблюдават съществени разлики както по отношение на организацията на 
системите, така и в постигнатите резултати, включително и по отношение на обективни 
характеристики. 

Целта на настоящия доклад е да се изследва динамиката по години за периода 
2003 – 2016г.на основни показатели за висшето образование общо за Европейския съюз 
и поотделно за страните членки, като се откроят основни различия в равнищата и 
динамиката им. За реализирането на целта са конкретизирани следните основни задачи: 

- Да се изберат подходящи показатели, като се съблюдава тяхната сравнимост и 
съпоставимост за изследвания период 

- Да се изследва и анализира динамиката на показатели за броя на студентите и 
дела на населението с висше образование за посочения период 

- Да се изследва и анализира динамиката на показатели за финансиране на 
висшето образование 

- Да се съпоставят измененията в различните показатели  

Обект на изследване са ЕС общо и държавите-членки, а предмет на изследване е 
динамиката на показатели за броя на студентите, дела на висшистите и показатели за 
разходите за висше образование. 

2. Информационно осигуряване 

Данните, използвани в настоящия доклад са от Евростат за периода 2003- 2016 
г., като за някои показатели последните публикувани данни са за 2014 и 2015г. В 
анализа са използвани следните показатели: 

                                                 
43 Катедра „Статистика и иконометрия”, Университет за национално и световно стопанство 
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 Брой студенти – включва се общия брой лица, включени в системата на 
висшето образование според Международната стандартна класификация на 
образованието (МСКО) по години. Данните са представени в два динамични реда – от 
2003 до 2012 по МСКО 1997 (нива 5 и 6)  и от 2013 до 2015 по МСКО 2011 (нива 
5,6,7,8). Липсват данни за Гърция за 2009 и 2014 г. и за Люксембург за 2004-2005г. и за 
2007-2010г. За оценка на относителния дял на студентите във възрастовия интервал 20-
29 години са използвани данни по държави от Евростат, с изключение на Франция. 
Поради липсата на данни за период 2013-2015 са използвани данни от Националния 
институт за статистика и икономически изследвания (INSEE). 

 Относителен брой на населението с висше образование  - отношение между 
броя на завършилите висше образование (по най-висока завършена степен на 
образование) и броя на населението в дадена възрастова група. Данните са представени 
в два динамични реда – от 2003 до 2012 по МСКО 1997 (нива 5 и 6)  и от 2013 до 2015 
по МСКО 2011 (нива 5,6,7,8). За Австрия за периода 2014-2016 г. данните не са 
съпоставими с тези за периода 2003-2013, като за 2003 г. липсват данни. 

 БВП на глава от населението -  БВП е оценен по Система на националните 
сметки 2010. Използваните стойности на БВП в динамичния ред 2003-2016г. са оценени 
по цени от 2010г. Те са отнесени към броя на лицата (месни и чужденци), които имат 
постоянно местоживеене в дадена държава, независимо дали отсъстват временно. 

 Публични разходи за висше образование (дял от БВП) – тук се включват 
както всички парични текущи и капиталови разходи в институции от системата на 
висшето образование, направени от публичния сектор,  така и разходи под формата на 
подпомагане на студентите и семействата им със стипендии и заеми. В показателя се 
съдържат и публичните субсидии за образователни дейности, насочени към частни 
фирми и неправителствени организации. Данните са годишни за периода 2003-2014г.За 
този показател липсват данни общо за ЕС през 201244, за Гърция за периода 2006-2014, 
за Хърватска – за 2012-2014 . За Люксембург данните са саомо за 2012 и 2014 г. 

Поради липса на съпоставимост по отношение на мерните единици45 в 
динамичния ред на показателя разходи за един студент, този индикатор не е включен в 
анализа. 

3. Анализ на динамиката на основни показатели за висшето образование в 
страните от ЕС 

3.1. Показатели за броя на студентите и на населението с висше образование 

За описание на състоянието и промените, настъпили по отношение на включване 
на населението на България и на ЕС (общо и по отделни държави) в системите за висше 
образование е необходимо да се проследи развитието на общия и относителния брой на 
студентите по години, както и на относителния дял на населението с висше 
образование. За изследвания период броят на студентите в ЕС е нараснал с 1 647 хил., 
или близо с 9,2%. Средногодишното нарастване е с близо 137 хил. Развитието на броя 
на студените в България следва основната тенденцията на нарастване в ЕС, но с по-
големи темпове. Ако през 2003г. броят на студентите у нас е бил 230 хил. , то през 
2015г. той е нараснал на 279 хил. или с приблизително 21% (графика1).  

                                                 
44 За 2012 година за ЕС стойността на показателя дял на публичните разходи за висше образование е 
осреднена на база 2011 и 2013 г. 
45 От 2003 до 2011 показателят е публикуван в PPS (паритет на покупателна способност), а от 2012 
до 2014 в евро. 
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        Графика1 
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За изследвания период най-големият брой студенти в България е през 2010 г. – 
287 хил., а в ЕС студентите достигат най-голям брой година по-късно. Анализът по 
отделни държави очаквано показа, че най-голямото абсолютно нарастване през 2015 
спрямо 2003г. е в Германия (735 хил.), а най-голямото намаление в Полша (с 318 хил.). 
В относително отношение нарастване с над 50% през изследвания период на показателя 
има в Дания, Кипър, Люксембург и Австрия. Намаление с над 15% се наблюдава в 
Полша, Португалия, Румъния и Словения, както и в Прибалтийските републики. 

Динамиката на студентите общо за ЕС, както и при отделните държави-членки е 
обусловена до голяма степен от промените в населението, и по-конкретно във 
възрастовата група 20-29 години. Изборът на тази възрастова група е предопределен от 
средната възраст на студените, оценена чрез медиана, която общо за ЕС е 22,1 години, 
но има съществени различия по държави и в някои от тях тази възраст е над 24 години. 
През 2015г. спрямо 2003г. населението в тази група общо за ЕС е намаляло с 4 752 хил, 
или с около 7%. Най-голямо е намалението в относително изражение в Португалия, 
Гърция, Кипър, Испания, България, Румъния, Словакия, Чехия, Словения и Унгария 
(над 20% ). В някои страни се наблюдава увеличение, като най-голямо е то в Швеция, 
Великобритания и Люксембург (около и над 20%). 
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        Графика 2 
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Анализът едновременно по темп на прираст през 2015 спрямо 2009г. на броя 
студенти и броя на населението във възрастовата група 20-29 г. показва, че могат да се 
откроят три групи държави (графика 3). В първата група са държавите, при които има 
едновременно положителен темп на прираст и по двата показателя. В нея са Белгия, 
Дания, Германия, Холандия, Австрия, Кипър, Люксембург, Великобритания, Швеция и 
Малта. Втората група държави обединява тези, при които въпреки намаляването на 
населението във възрастовата група 20-29 г., се наблюдава увеличение на студентите. В 
тази група освен България са Гърция, Испания, Чехия, Словакия, Франция, Ирландия и 
Хърватска. В третата група са страните, при които се наблюдава едновременно 
намаление както в населението на възраст 20-29г,., така и в броя на студентите. В нея са 
Прибалтийските републики, Италия, Словения, Унгария, Португалия, Полша. 
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         Графика 3 
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За анализ на динамиката не е достатъчен само абсолютният, но и относителният 
брой на студентите (графика 4). Анализът е въз основа на отношението между броя на 
студентите и населението на възраст 20-29г. През 2003 г. относителния дял на 
студентите общо за ЕС е 27%, а за България – 20%. Държавите, които имат по-нисък 
относителен дял на студентите от 20% са Румъния, Чехия, Малта и Словакия, а с най-
високият размер (над 35%) на този показател се наблюдава в Литва, Латвия, Финландия 
и Швеция. Намалението на населението на тази възраст в България с около 20% през 
изследвания период и паралелното увеличаване на студентите с 20% рефлектира върху 
изравняването на този показател в България и общо за ЕС през 2015г., на 31%. През 
същата година девет46 държави имат относителен дял на студентите над 35% (Белгия, 
Дания, Ирландия, Гърция, Литва, Холандия, Австрия, Словения и Финландия). Сред 
държавите с най-нисък относителен дял са тези с под 25% - Унгария, Малта, Словакия 
и Румъния. 

                                                 
46 В анализ не е включена Люксембург, поради малкия брой студенти, които учат в самата държава 
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       Графика 4 
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Една от целите на ЕС в стратегия 2020 е повишаване на дела на хората с висше 
образование, като стремежът е този дял да достигне 40% във възрастовата група 30-34. 
В началото на изследвания период делът на висшистите в ЕС е 25% от населението на 
възраст 30-34г. За тринадесет години този дял нараства с 14,1 процентни пункта, или с 
56% и достига 39,1%. За България също има нарастване, но с по-бавни темпове – от 
23,6 до 33,8%. Във всички държави от ЕС има нарастване на този показател. Най-бавен 
темп се наблюдава във Финландия, тъй като още в началната година делът на 
висшистите е сред най-високите в ЕС – 41,7% и той нараства с 4,5 пункта. Делът на 
висшистите нараства повече от два пъти в Чехия, Словакия, Унгария, Латвия, Литва, 
Полша, Португалия, Румъния и  Малта.47 През 2016 г. с дял над 50% на висшистите са 
Ирландия, Литва, Швеция и Кипър. 

 

3.2. Показатели за финансиране на висшето образование 

Основен показател, който ще бъде разгледан тук е публични разходи за висше 
образование като дял от БВП. Данните, които са налични, обхващат периода 2003-
2014г. (графика 5).  В началото на изследвания период общо за страните от ЕС 
разходите възлизат на 1,11% и остават без съществена промяна през следващите пет 
години. През 2009 г. делът нараства на 1,21% и тази тенденция се запазва за да 
достигне до 1,27% през 2014г. Динамиката на този показател в България следва 
различно развитие. През 2001г. делът на разходите за висше образование е 0,81% и до 
2007г. показва тенденция на намаление, за да достигне стойност от 0,64%. През 2008-

                                                 
47 В анализа не се включва Австрия, защото има промяна в методологията на отчитане на 

студентите и несъпоставимост по методология преди и след 2013г. 
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2009г. показателят е 0,86 и 0,95%, като от 2009 до края на периода варира в границите 
от 0,61 до 0,70%.  

         Графика 5 
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Анализът по отделни държави показва, че през началната година най-висок 
относителен дял на разходите (над 1,3%) се наблюдава в Белгия, Холандия, Кипър и 
Австрия, а в Дания, Финландия и Швеция делът достига до 2 и повече процента. През 
2003г. държавите, в които разходите за висше образование са около и под 0,8% от БВП 
са България, Румъния, Италия, Латвия и Малта.48 През 2014г. висок относителен дял 
има при повече държави, като освен тези изброени по-горе се над 1,3% разходи за 
висше образование от БВП  се наблюдават в Германия, Естония, Литва, Полша и 
Великобритания (само в Кипър делът е намалял на 1,08%). Държави с разходи около и 
под 0,8% са България, Чехия, Италия, Румъния и Унгария. 

Паралелно с дела на разходите от БВП е необходимо да се анализират и 
промените в БВП. За елиминиране на различните мащаби на икономиките на 
държавите от ЕС и осигуряване на съпоставимост е избран показателят БВП на глава от 
населението по цени на 2010г. (графика 6). През 2003г. БВП на глава от населението за 
целия Европейски съюз е 23 900 евро и до 2014 г. нараства с 9%, а до 2016 с 11% и 
достига 26 900 евро. България е държавата с най-нисък БВП от страните членки, като 
през 2003г.  размерът му възлиза на 3 600 евро. До 2014г. БВП на глава от населението 
нараства с над 50% и достига до 5 500 евро, а до 2016 г. с 67% до 6 000 Евро. Освен 
България, ръст с над 50% през 2014 спрямо 2003г. се наблюдава в Литва, Латвия, 
Полша, Румъния и Словакия – държави, които през началната година имат най-нисък 
БВП на глава от населението. Държави, при които през 2014г. темпът на прираст е под 
10% са Белгия,  Холандия, Финландия, Дания и Великобритания , като в първите 

                                                 
48 Поради липсата на данни за три и повече години от изследвания период в анализа не са 

включени Хърватска, Люксембург и Гърция 
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четири държави БВП на глава е над 30 000 евро през 2003г. Има и държави с нулев и 
отрицателен прираст -  Гърция, Италия, Испания, Португалия и Кипър. 

 

        Графика 6 
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Интерес представлява сравнението на държавите от ЕС едновременно по темп 
на прираст в разходите за образование и темп на прираст в БВП за 2014 спрямо 2010г. 
(графика 7). На базата на тези показатели могат да се откроят няколко групи държави. 
Първата включва Италия, Испания, Португалия и Кипър и при тях има намаление както 
в БВП на глава от населението, така и в разходите за образование. Втората група 
държави включва държави, които са в най-благоприятна позиция от гледна точка на 
динамиката на разходите за образование – това са държавите, в които едновременно 
БВП и разходите за образование имат високи положителни стойности на темпа на 
прираст. От тази група в Малта, Австрия и Великобритания разходите са с по-висок 
темп от този при БВП. В Латвия, Литва, Полша и Словакия БВП изпреварва като темп 
на развитие разходите за образование. В Естония темповете на прираст и по двата 
показателя са високи – около 40%.  В третата група са страни, при които темповете на 
прираст на БВП и разходите за образование са положителни, но около с по-ниски 
стойности – Франция, Германия, Белгия и  Холандия. Четвъртата група са държавите, в 
които положителните високи темпове на прираст в БВП (около и над 15%) се съчетават 
с нулеви или отрицателни темпове на прираст в разходите за образование  - това са 
Румъния, България, Чехия, Словения и Унгария. В последната група има ниски 
положителни темпове на прираст на БВП и ниски отрицателни темпове на  нарастване 
на разходите за образование. Това са основно страните, в които в началото на периода 
има високи нива на БВП на глава от населението и на разходите за образование – 
Швеция, Финландия, Дания и Ирландия.  



150 

 

        Графика 7 
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В резултат на тези промени по двата показателя – БВП на глава от населението и 
разходи за образование, през 2014г. държавите в ЕС могат да формират   няколко 
сравнително еднородни групи (графика 8). В първата група са държавите, които имат 
БВП на глава от населението над средната стойност за ЕС и висок относителен дял на 
разходите за образование – това са Дания, Финландия, Австрия, Швеция, Холандия и 
Белгия. Във втората група са държави с БВП над средния за ЕС, но с разходи за 
образование близки до средните за ЕС. Към тази група се включват Франция, 
Великобритания и Германия. Ирландия е държава с висок БВП на глава от населението, 
но делът на разходите за висше образование е значително под средния за ЕС. В 
следващата група са държави с БВП по-нисък от средния за ЕС, но с относителен дял 
на  разходите, близък до средния за ЕС. Към тази група могат да се причислят 
Прибалтийските републики, Полша и Малта. В четвъртата група са държави, които и 
по двата показателия имат стойности, по-ниски от средните за ЕС. Това са България, 
Словакия, Словения, Румъния, Унгария, Кипър, Испания, Чехия и Португалия. Италия 
се отличава с БВП на глава от населението близък до средната стойност, но с нисък дял 
на разходите за образование. 
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        Графика 8 
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4. Заключение 

На база направения анализ през изследвания период за ЕС се откроиха две 
противоположни тенденции - увеличение на делът на студентите и намаление на 
населението във възрастовата група 20-29 г. В България тази тенденция е изразена още 
по-отчетливо – ако през 2015 спрямо 2003г. делът на студентите в ЕС се е увеличил с 
10%, то у нас увеличението е с 21%, като едновременно с това намалението в групата 
20-29 г. е с 20%. Като резултат в края на периода делът на студентите в тази възрастова 
група у нас се изравнява с този в ЕС и достига 31%. Същевременно обаче разходите за 
висше образование в България са едни от най-ниските в ЕС. За последните пет години 
те не надвишават 0,7% от БВП. Този дял е почти два пъти по-нисък от този за ЕС общо 
(1,3%) и близо три пъти по-нисък от този на държавите с най-висок дял на разходите за 
образование (2%). Въпреки нарастването на БВП на глава от населението в България 
през периода 2003-2016 г., в абсолютно изражение този показател е с най-ниски 
стойности сред всички държави от ЕС. Всичко това дава основание да се твърди, че е 
необходимо да се преодолее хроничния недостиг на ресурси за висшето образование и 
делът на разходите за висше образование да се доближи до този за ЕС като цяло. 
Тенденцията на достигане на стойностите на показателите дял на студентите и дял на 
висшистите у нас към тези в ЕС без съмнение е положителна. Но в средносрочна и 
дългосрочна перспектива не е достатъчно само изравняване със средните нива за ЕС по 
тези показатели. Предпоставка за съпоставимост на качеството на получаваното висше 
образование у нас и в останалите държави от ЕС е адекватното му финансиране и 
доближаването на дела на разходите за висше образование от БВП към средните 
стойности за ЕС.  
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СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ– ЕДНАКВИ ИЛИ РАЗЛИЧНИ 
ПО ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

2003-2016 Г. 

Резюме: В настоящия доклад е изследвана динамиката по години за периода 
2003 – 2016г.на основни показатели за висшето образование общо за Европейския съюз 
и поотделно за страните членки. Анализирани са основните различия в равнищата и 
динамиката на  броя и относителния дял на студентите, дела на лицата с висше 
образование и на показатели за  финансиране на висшето образование. Държавите от 
ЕС са групирани чрез клъстерен анализ на база на изследваните показатели за 2003 и за 
2014 година. 

Ключови думи: Висше образование, Европейски съюз, разходи, студенти, 
висшисти. 

 

THE EU-COUNTRIES – HOW DO THEY DIFFER ACCORDING TO MAIN HIGH 
EDUCATION INDICATORS IN THE PERIOD 2003-2016 

Abstract: In the paper is studied the development of main indicators for the high 
education in the EU and EU countries in the period 2003-2016. The differences in the levels 
and dynamics of the share of the students in the tertiary education, share of the population 
with high education and share of expenditures for high education are analyzed. The EU-
countries are divided in different groups according to the level of indicators in 2003 and 2014. 

Key words: High education, European Union, expenditures, students in the tertiary 
education, population with tertiary education.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНАТА ПАРИЧНА 

ПОЛИТИКА НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ НА САЩ ВЪРХУ ДОХОДНОСТТА ПО 

ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА НА САЩ ЧРЕЗ ЛИХВЕНИЯ КАНАЛ 
ДОЦ. Д-Р СИЛВИЯ ТРИФОНОВА49, ГЛ. АС. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ50,  

ДОКТОРАНТ СВИЛЕН КОЛЕВ
51 

 
I. Въведение 

За да противодействат на глобалната финансова криза водещите световни 
централни банки – Федералният резерв на САЩ (Фед), Японската централна банка 
(ЯЦБ), Английската централна банка (АЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ), се 
впуснаха в неконвенционални мерки на паричната политика. Те включват намаляване 
на лихвените проценти до много ниски и дори отрицателни нива, програми за покупки 
на активи и за насърчване на кредитирането. 

Фед е сред първите централни банки, която предприема количествени 
улеснения, след като понижава лихвените проценти в САЩ на практика до нулево 
равнище. От есента на 2008 г. до есента на 2014 г. Фед закупува безпрецедентно 
количество ценни книжа, довело до ръст на счетоводния баланс на централната банка 
до около 4,5 трлн. долара. По-късно примерът е последван и от други централни банки, 
измежду които АЦБ и ЕЦБ, но не само. Освен това Фед е и сред първите водещи 
централни банки в света, които пристъпват към процес по нормализиране на 
неконвенционалната парична политика, с оглед на икономическите и финансови 
условия, от които зависи това. Начинът, по който ще се осъществи връщането към 
традиционния курс на паричната политика, ще послужи за пример и на останалите 
значими за глобалната икономика и финанси централни банки. 

Настоящият доклад има за цел да маркира нестандартните мерки и програми, 
предприети от Фед в отговор на последиците от т.нар. Голяма рецесия. Основният 
фокус на доклада пада върху иконометричното моделиране за установяване на 
ефектите от неконвенционалната парична политика на Фед върху доходността по 10-
годишните американски ДЦК чрез лихвения трансмисионен канал на паричната 
политика. 

 
II. Неконвенционална парична политика на Федералния резерв на 

САЩ 
1. Нестандартни мерки и програми на паричната политика на 

Федералния резерв на САЩ52 

В отговор на тежките последици от световната финансова криза Фед предприема 
безпрецедентен курс на своята парична политика. Той се характеризира с понижаване 
на лихвените проценти по федералните фондове до много ниски нива, поддържането на 

                                                 
49 Катедра „Финанси“, Финансово-счетоводенфакултет,Университетзанационално и 
световностопанство 
50 Катедра „Статистика и иконометрия“, Факултет „Приложнаинформатика и статистика”, 
Университетзанационално и световностопанство 
51 Катедра „Финанси“, Финансово-счетоводенфакултет,Университетзанационално и 
световностопанство 
52 Трифонова, С., Трифонова, В., Атанасов, Ат., Колев, Св., Неконвенционалната парична политика на 
водещите централни банки в света и нейните ефекти за развитите и развиващите с едържави, в т.ч. и 
за България, колективна монография, Изд. „Евдемония продъкшън ЕООД“, София, 2017 г., стр. 208-225, 
достъпна на https://goo.gl/MhvBCp 
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тези стойности продължително време и с извършване на значителни по обем покупки 
на облигации. По-късно нестандартните мерки на паричната политика, предприети от 
Фед, са приложени и от други водещи световни централни банки, измежду които АЦБ, 
ЯЦБ и ЕЦБ. 

През ноември 2008 г. Фед стартира програма за покупки на ценни книжа от 
спонсорираните от държавата агенции Fannie Mae и Freddie Mac. Това е първият кръг 
от т.нар. Програма за вливане на ликвидност (Large Scale Asset Purchase Program, или 
LSAP 1), добила популярност като „количествени улеснения“ (quantitative easing, или 
QE). Съответно, програмата е обозначена и като QE1. По време на действието на 
програмата до март 2010 г. Фед закупува ипотечни облигации, гарантирани от 
агенциите Fannie Mae и Freddie Mac, федерален дълг и ДЦК на обща стойност 1,75 
трлн. долара. Чрез тези покупки Фед цели да подкрепи пазара на ипотечни облигации и 
да понижи лихвените проценти по тях, за да стимулира жилищния пазар след кризата. 
Също така Фед установява т.нар. Кредитно улеснение срещу търговски ценни книжа 
(Commercial Paper Lending Facility), което включва покупката на търговски ценни 
книжа, тъй като Фед приема тези инструменти като обезпечения по кредитите, 
отпуснати по това улеснение. Като резултат от тези мерки е налице известно 
възстановяване на функционирането на финансовите пазари и финансовото 
посредничество в САЩ. Но резултатите не са задоволителни, поради което Фед 
пристъпва към LSAP 2 (или QE2). 

Фокусът на втория кръг на Програмата за вливане на ликвидност, при която са 
закупени активи за 600 млрд. долара, пада само върху държавните ценни книжа. 
Програмата продължава от ноември 2010 г. до юни 2011 г. Тя е насочена към 
понижаване на дългосрочните лихвени проценти. Макар краткосрочните лихвени 
проценти по държавните ценни книжа да достигат нулево ниво по време на глобалната 
финансова криза, това не се наблюдава при дългосрочните лихвени проценти. Тъй като 
инвестиционните проекти са дългосрочни, дългосрочните лихвени проценти са по-
подходящи при взимането на инвестиционни решения в сравнение с краткосрочните. 
Покупките на ДЦК от страна на Фед с цел понижаване на дългосрочните лихвени нива 
следователно биха могли да стимулират инвестициите и икономическия растеж. 

В рамките на Програмата „Удължаване на срочността” (Maturity Extension 
Programme) са продадени краткосрочни ценни книжа за сметка на по-дългосрочни 
държавни ценни книжа с оставащ падеж от 6 до 30 години. Тази програма е на стойност 
400 млрд. долара и продължава от септември 2011 г. до декември 2012 г. 

Третият кръг от Програмата за вливане на ликвидност (LSAP 3) стартира през 
септември 2012 г. Тя е фокусирана върху федералните ипотечни ценни книжа, като е 
последвана от покупки на държавни облигации през декември 2012 г.53 Програмата 
няма първоначално определен обем. Първоначално Фед извършва покупки за 40 млрд. 
долара на месец, впоследствие ги увеличава на 85 млрд. долара на месец, за да ги 
намали постепенно от 65 млрд. долара, считано от септември 2013 г., с по 10 млрд. 
долара месечно до окончателното прекратяване на програмата през октомври 2014 г. 
Дебатът за нейната ефективност обаче ще продължи с години на фона на все още 
ниската инфлация, която изостава от целта на Фед, процеса по покачване на лихвените 
проценти и намаляване на баланса на централната банка. 

                                                 
53 Potter, S., Implementation of Open Market Operations in a Time of Transition, Federal Reserve Bank 

of New York, Remarks to the Japan Center for Economic Research – Tokyo, Japan, September 25, 2014 
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В резултат на количествените улеснения Фед увеличава безпрецедентно 
счетоводния си баланс. Преди началото на финансовата криза от септември 2007 г. до 
отминаването й в края на 2009 г. сумата на активите на Федералния резерв се увеличава 
от около 800 млрд. долара до над 2 трлн. долара. Количествените улеснения в САЩ 
продължават много по-дълго, отколкото се е очаквало в началото. В крайна сметка Фед 
натрупва огромен портфейл от облигации, което води до ръст на баланса до около 4,5 
трлн. долара. Въпреки че балансовото число на Фед се увеличава над 4 пъти от края на 
2008 г. насам, паричната маса в същия период нараства само с 50%, тъй като голяма 
част от парите отново се връщат във Фед, а инфлацията дълго време не достига 
желаната от централната банка цел. Нарастването на баланса на Фед спрямо баланса на 
ЕЦБ и ЯЦБ може да се проследи на Графика 1. 

 

Графика 1. Изменение на балансите на Фед, ЕЦБ и ЯЦБ 
от началото на 2007 г. до септември 2017 г. в трлн. долари 

 
Източник: Фед, ЕЦБ, ЯЦБ 

В допълнение към количествените улеснения, Фед използва инструмента, 
наречен „бъдещи насоки” (forward guidance), за да направлява очакванията спрямо 
курса на програмата за изкупуване на активи. Решението от декември 2012 г., 
например, се основава на бъдещи насоки, базирани на преследването на дадена цел. 
Фед обявява, че възнамерява да поддържа лихвените проценти близки до нулата до 
такава степен, че очакванията за инфлацията в дългосрочен план да останат добре 
управлявани, докато безработицата не спадне под 6,5%, а в последствие и под 5%, и 
докато в близките 1-2 години инфлацията не се повиши над 2,5%,т.е. до ниво, малко 
над целевата инфлация от 2%. 

 
2. Нормализиране на паричната политика, провеждана от Федералния 

резерв на САЩ 

В периода от август 2007 г. до началото на 2009 г. Фед понижава лихвените 
проценти по федералните фондове на практика общо 10 пъти – от 5,25% до 0-0,25%, 
колкото остава интервалът до месец декември 2015 г., когато е повишен с 25 базисни 
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пункта до 0,25%-0,50%. Същевременно за същия период сконтовият лихвен процент е 
понижен 12 пъти с общо 550 базисни пункта до 0,75% от юни 2006 г.54 

През декември 2015 г. Фед покачва лихвените проценти по федералните 
фондове за първи път след кризата. На 16 декември 2015 г. Фед очаквано затяга 
паричната си политика и за първи път от близо десетилетие увеличава лихвените 
проценти от исторически ниските им нива. Повишението е с 25 базисни пункта от 
0,25% на 0,50%. Тази мярка е елемент от процеса по нормализиране на паричната 
политика, възприет от Фед с цел повишаване на краткосрочните пазарни лихвени нива 
и редуциране на притежаваните от Фед ценни книжа, така че да се постигне законовият 
мандат за максимална заетост и ценова стабилност. Освен това, Федералната комисия 
за открития пазар (FOMC) отбелязва в своите очаквания, че икономическите условия 
ще се развиват по начин, който е съвместим само с последователни повишения на 
лихвените проценти.55 След това еднократно увеличение характерът на паричната 
политика на Фед остава приспособителен, макар и в по-слаба степен, подкрепяйки по 
този начин по-нататъшно подобрение на състоянието на икономиката. В процесса по 
нормализиране Фед използва овърнайт обратни репо операции на открития пазар, 
когато е необходимо, за да контролира лихвените проценти по федералните фондове и 
да ги поддържа в таргетирания интервал, зададен от FOMC. През декември 2016 г. е 
предприето още едно повишение, като от началото на 2017 г. лихвените проценти са 
увеличени два пъти също с по 25 базисни пункта и в края на септември 2017 г. 
интервалът на лихвените проценти вече е 1%-1,25%. 

Фед предприема т.нар. „политика по нормализиране” (policy normalization), 
преценявайки, че съществуващите условия в икономиката и изгледите за бъдещото й 
развитие обосновават това. Процесът по нормализиране се изразява в повишаване на 
лихвените проценти по федералните фондове и впоследствие – в съкращаване на 
баланса на Фед и трансформация на активите. Предпоставка за това е преценката на 
FOMC, че икономическата активност се засилва с умерен темп – заключение, 
направено през октомври 2015 г. Процесът по нормализиране на паричната политика 
представлява поредица от действия, чието изпълнение ще позволи на FOMC след 
определено време да провежда парична политика по същия начин, както преди 
началото на финансовата криза през 2007 г. Тази поредица от действия е описана в 
документ, озаглавен „Принципи и планове за нормализиране на паричната политика“56, 
който е публикуван през септември 2014 г. В него членовете на FOMC представят план 
за нормализиране на паричната политика, включващ следните три ключови мерки57: 

1. Повишаване на краткосрочните лихвени проценти на паричния пазар, за 
да се прекрати практиката на нулеви лихвени проценти, продължила изключително 
дълъг период (FOMC взема решение за това през декември 2015 г.); 

2. Намаляване на балансовото число на Фед, така че паричната политика да 
възстанови нормалната си работа, както от годините преди кризата. 

3. Трансформиране на активите на Фед в такъв състав, какъвто е бил 
характерен за годините преди кризата. Тази трансформация включва съкращаване на 
средния матуритет на активите и преход към портфейл от ценни книжа, който се състои 
предимно от ДЦК. 

                                                 
54 Monin, Zh., The Real Interest-Rate Risk, Project-syndicate.org, 5 January 2013 

55 Fed, Federal Reserve issues FOMC statement, December 16, 2015, available 
athttp://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20151216a.htm 
56 Fed, FOMC Communications related to Policy Normalization, available at 
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/policy-normalization.htm 
57Federal Reserve Bank of St. Louis, The Road to Normal: New Directions in Monetary Policy, Annual Report, 
2015, available at https://www.stlouisfed.org/annual-report/2015/the-road-to-normal 
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В обхвата на плана на FOMC за нормализиране се предвижда съкращаването на 
баланса на Фед да започне след повишаването на краткосрочните лихвени проценти на 
паричния пазар. Освен това намаляването на баланса ще се прояви чрез прекратяване 
на реинвестиционната програма. Когато реинвестиционната програма приключи, 
активите в баланса на Фед ще падежират с течение на времето и балансът на Фед 
постепенно ще спадне. По време на този процес резервите ще намалеят, таргетираният 
размер на баланса на Фед ще бъде постигнат, когато резервите достигнат малък обем 
(т.е. до количеството им отпреди годините на Голямата рецесия). Съкращаването на 
баланса ще се прояви чрез окончателни продажби на активи на Фед, като от лятото на 
2017 г. FOMC дава индикации58, че свиването на баланса на Фед ще започне през 
септември 2017 г. Първоначално Фед ще остави да падежират ДЦК за 6 млрд. долара 
месечно и ще реинвестира средства над тази граница. Обемът ще расте на тримесечни 
интервали, докато не достигне 30 млрд. долара месечно. При ипотечните ценни книжа 
намерението е същото, като цифрите са 4 млрд. долара и нарастване до 20 млрд. долара 
месечно, съответно. 

Все още не е ясно колко дълго балансът на Фед ще се нормализира, след като 
приключи реинвестиционната програма. Според прогнозите на FOMC процесът може 
да отнеме 7 години или повече. Съкращаването на средния матуритет на активите на 
Фед до този, който е съществувал преди избухването на Голямата рецесия, дори може 
да отнеме по-дълго време. Тези прогнози са при условие, че Фед не се ангажира с 
повече програми за вливане на ликвидност по време на процеса по нормализиране. 
Следователно, нормализирането на баланса на Фед ще отнеме много дълго време. 

 
III. Изследване и оценка на влиянието на неконвенционалната парична 

политика на Фед върху доходността по държавните ценни книжа на САЩ чрез 
лихвения канал 

В тази част на разработката е изследвана динамиката и връзката между 
лихвените проценти по федералните фондове в САЩ и доходността по дългосрочните 
ДЦК, емитирани от американското правителство. 

Периодът, който се изследва, е от януари 2010 г. до декември 2016 г. За целта са 
използвани месечни данни (към края на съответния месец), съответно – дължината на 
динамичните редове е 84 члена. 

Конструиран е иконометричен модел с доходността по 10-годишните ДЦК на 

САЩ, която е представена като зависимата променлива tY . Фактори са tX
 – лихвените 

проценти по федералните фондове, и времето, отбелязано с t . Изменението на 
лихвените проценти по федералните фондове и доходността по 10-годишните ДЦК на 
САЩ за последните 10 години може да се проследи на Графика 2. 

 

                                                 
58Fed, FOMC press release, July 26, 2017, available at 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20170726a1.pdf 
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Графика 2. Изменение налихвените проценти по федералните фондове (лява 
скала) и доходността по 10-годишните ДЦК на САЩ (дясна скала) през 

последните 10 години (октомври 2007 г. – октомври 2017г.) 

 
Източник: TradingEconomics.com, Фед 

 

Както е известно от статистическата литература, при използването на 
корелационния анализ за изследване на връзките между динамичните редове е 
възможно да се появи т.нар. фалшива корелация. Това явление се поражда от 
обстоятелството, че два изследвани динамични реда могат да имат сходна тенденция на 
развитие и реално трети страничен фактор да оказва влияние върху доходността по 
държавните облигациии и лихвените проценти, а между тях да няма толкова силна 
връзка, колкото показва коефициентът на корелация (за повече информация виж 
Величкова (1981)59, Мишев и Гоев (2010)60). Ето защо, за да се избегне появата на 
фалшива корелация, в иконометричния модел за връзката между доходността по ДЦК и 
лихвените проценти, е включено времето като допълнителен фактор. 

С оглед изложеното, констурираният модел придобива следния вид: 

 

0 1 2 1 2t t t t tY X t             

 

Моделът е оценен по генерализирания метод на най-малките квадрати 
(generalized least squares) и получените резултати са представени на Таблица 1: 
  

                                                 
59 Величкова, Н., Статистически методи за изучаване и прогнозиране развитието на социално-

икономически явления, Изд. „Наука и изкуство”, С., 1981 г. 
60 Мишев, Г., Гоев, В., Статистически анализ на времеви редове, Изд. „Авангард Прима”, С., 

2010 г. 
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Таблица 1. Оценка на модела за САЩ погенерализирания метод на най-малките 
квадрати 

Dependent Variable: US_TREASURIES  

Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton) 

Sample: 2010M01 2016M12   

Included observations: 84   

Convergence achieved after 10 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

d.f. adjustment for standard errors & covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.984800 0.391658 7.620942 0.0000 

FED_FUNDS_RATE 0.487759 0.528706 0.922553 0.3590 

T -0.015584 0.007815 -1.994149 0.0496 

AR(1) 1.235662 0.112727 10.96152 0.0000 

AR(2) -0.324873 0.111450 -2.914957 0.0046 

R-squared 0.909819    Mean dependent var 2.370119 

Adjusted R-squared 0.905253    S.D. dependent var 0.597774 

S.E. of regression 0.184001    Akaike info criterion -0.463141 

Sum squared resid 2.674653    Schwarz criterion -0.318450 

Log likelihood 24.45192    Hannan-Quinn criter. -0.404976 

F-statistic 199.2539    Durbin-Watson stat 2.048004 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Източник: собствени изчисления 

 

От получените резултати могат да се направят няколко извода: 

На първо място може да се приеме, че разработеният иконометричен модел е 
адекватен. Това се потвърждава от F-теста – Prob (F-statistic) < α, при α = 0,05. Освен 
това моделът има много висока обяснителна способност - R2 = 0,91. Това означава, че 
91% от измененията в лихвения процент по дългосрочните ДЦК на американското 
правителство могат да се обяснят с изменения на двата фактора – лихвените проценти 
по федералните фондове и времето. 

В допълнение може да се каже, че времето оказва статистически значимо 
влияние, тъй като полученото равнище на значимост (prob.) е значително по-ниско от 
приетия риск за грешка α, но лихвените проценти по федералните фондове не оказват 
влияние. 

Следва проверка за наличие на серийна автокорелация, т.е. дали съществува 

автокорелация в остатъчния компонент t . Това е извършено чрез изчисляването на 

автокорелацинните коефициенти и построяването на автокорелограмата на t . 

Резултатите са представени на Фигура 1.  
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Фигура 1. Автокорелограма на случайния компонент t  

 
Източник: собствени изчисления 

 

Както се забелязва от Фигура 1, първите автокорелационнни коефициенти имат 
малки стойности и не са статистически значими. Тъй като и двата параметъра пред 
факторите могат да се приемат за статистически значими, то те могат да бъдат 
интерпретирани. От получените резултати може да се направят следните два извода: 

Първо, лихвените нива по федералните фондове не оказват стастически значимо 
влияние върху доходността по дългосрочните ДЦК на САЩ. 

Второ, при фиксирани стойности на лихвените проценти по федералните 
фондове, всеки месец лихвеният процент по дългосрочните ДЦК, емитирани от 
правителството на САЩ, се очаква да намалява с 0,015584 процентни пункта. 

 
IV. Заключение 

Паричната политика, провеждана от Фед в годините след глобалната финансова 
криза, е показателен пример за типичното проявление на неконвенционалните мерки и 
програми от страна на водещите световни централни банки в съвременния свят. Те 
съчетават поддържане на ниски основни лихвени проценти за продължителен период с 
количествени улеснения. Целта е подпомагане на икономическата активност и ценова 
стабилност, изразяваща се в наличието на ниво на инфлация, зададено като крайна цел 
от централните банки, включително и от Фед. 

Централната банка на САЩ, също като други водещи централни банки, изпитва 
трудности в достигането на целевото ниво за инфлацията в продължение на години. 
Това се оказва едно от предизвикателствата пред ефективността на нестандартните 
мерки на паричната политика, докато другите ефекти, например тези върху реалната 
икономика, все още не са се материализирали напълно. 

Изводът от изследването, което опитва да оцени и да проследи ефектите от 
неконвенционалната парична политика на Фед чрез лихвения трансмисионен канал, е, 
че лихвените проценти по федералните фондове в САЩ не оказват стастически 
значимо влияние върху доходността по дългосрочните ДЦК, емитирани от 
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американското правителство. При фиксирани стойности на лихвените проценти по 
федералните фондове, всеки месец лихвеният процент по дългосрочните ДЦК, 
емитирани от правителството на САЩ, се очаква да намалява с 0,015584 процентни 
пункта. 

Като цяло процесът по нормализиране на паричната политика в САЩ, започнал 
с промяна в основните лихвени проценти и продължаващ със свиването на счетоводния 
баланс на централната банка, трябва да бъде внимателно направляван. Преди всичко 
той трябва да е съобразен с макроикономическите условия и състоянието на 
финансовия сектор в САЩ, но трябва да бъде взето предвид и влиянието му за 
развитите и развиващите се пазари, за да не се породят по-сериозни рискове. 
Несъмнено, действията на Фед ще послужат за пример за другите водещи световни 
централни банки, които все още водят неконвенционален курс на паричната политика. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНАТА 
ПАРИЧНА ПОЛИТИКА НА ФЕДЕРАЛНИЯ РЕЗЕРВ НА САЩ ВЪРХУ 
ДОХОДНОСТТА ПО ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА НА САЩ ЧРЕЗ 

ЛИХВЕНИЯ КАНАЛ 

 

Резюме: В доклада са разгледани неконвенционалните мерки и програми на 
паричната политика на Федералния резерв на САЩ (Фед). Направена е оценка и анализ 
на влиянието им върху доходността по държавните ценни книжа (ДЦК) на САЩ чрез 
лихвения канал на трансмисия на паричната политика. В тази връзка се правят изводи и 
предположения, касаещи лихвените проценти в САЩ, в контекста на провежданата 
неконвенционална парична политика от една от водещите световни централни банки. 

Ключови думи: Федерален резерв на САЩ, неконвенционална парична 
политика, количествени улеснения, централни банки, отрицателни лихвени проценти, 
иконометрично моделиране. 
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ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОРЕЛАЦИОННОТО ОТНОШЕНИЕ И ХИ-КВАДРАТ 
ДОЦ. Д-Р КАЛОЯН ХАРАЛАМПИЕВ

61 

 

Целта на този доклад е да разгледа връзката между статистическите измерители 
за наличие и сила на връзката, използвани при различните скали за измерване. Това ще 
даде ключ за по-доброто разбиране и интерпретация на всеки от тях. 

При изследване на връзката между два качествени признака се използва 
двумерно разпределение от вида: 

 

Таблица 1. Двумерно разпределение 

  ⋯  Общо 

  ⋯ • 
  ⋯ • ⋮ ⋮ ⋮  ⋮ ⋮ 
   ⋯  • 

Общо •  • ⋯ •  

Където  са разновидностите на признака фактор,  са разновидностите на 
признака резултат,  е честотата в реда  и колоната , • е сумата от честотите в реда 
, •  е сумата от честотите в колоната ,  е броят на редовете, с е броят на колоните, а 
 е обемът на извадката. 

За установяване на наличие на връзка обикновено се използва Хи-квадрат ( ), а 
за измерване на силата на връзката обикновено се използват различни коефициенти на 
базата на Хи-квадрат като Фи-квадрат ( ), коефициент на Кремер ( ), коефициент на 
контингенция и др. 

Вместо обаче с признака резултат да се работи като с качествен признак, той 
може да се трансформира в количествен чрез пълен набор от дъми променливи62. 

 

Таблица 2. Двумерно разпределение на дъми променливата за -тата 
разновидност на признака резултат. 

   ⋯  Общо = 1   ⋯  • = 0 • −  • −  ⋯ • −  − • 
Общо •  • ⋯ •  

 

                                                 
61 Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, катедра „Социология“ 
62 Подходът с трансформация на качествените признаци в количествени чрез използването на дъми 
променливи не е нов в статистическата литература. През 1998 година Ивайло Парчев показва, че при 
използването на дъми променливи и за признака фактор, и за признака резултат, корелационният 
коефициент за една конкретна двойка дъми променливи е равен на Фи. Но не продължава с 
осредняването на коефициентите за всички двойки дъми променливи. (Парчев 1998: 31) 
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След това за всяка една от дъми променливите може да се изчисли 
коефициентът на определеност ( ), базиран на корелационното отношение ( ). За 
целта най-напред се изчисляват средните стойности на признака резултат при всяка 
отделна разновидност на признака фактор: 

(1)  = ∑ ( )∑ = . .( • )• = •  

След това се изчисляват общата средна стойност на признака резултат, междугруповата 
девиация и общата девиация по формулите: 

(2)  = ∑ ( •)∑ • = . • .( •) = • 
(3)  ∑ ( − ) • = ∑ • − • • = ⋯ = ∑ • − • • =																										= ∑ • −  

(4)  ∑ [( − ) •] = ∑ − • • = ⋯ = •( •) 
Където = • •  са т.нар. теоретични честоти. 

Тогава корелационното отношение е: 

(5)  = ∑ • •( •) = ∑ • • •
•( •) = ∑

•  

Съответно коефициентът на определеност е: 

(6)  = ∑
•  

От своя страна емпиричната стойност на Хи-квадрат се изчислява по формулата: 

(7)  ем = ∑ ∑ = ∑ ∑
• ( − •) = ∑ [ ( − •)] 

Формула (7) дава връзката между Хи-квадрат и коефициента на определеност 
(респективно корелационното отношение). Но тъй като коефициентът на определеност 
е измерител за сила на връзката е добре да се сравни и с коефициентите за сила на 
връзката, базирани на Хи-квадрат. 

Коефициентът Фи-квадрат се изчислява по формулата: 

(8)  = ем = ∑ ( •)  

На пръв поглед Формула (8) прилича на претеглена средна аритметична, обаче сумата 
от теглата е: 

(9)  ∑ ( − •) = − = ( − 1) 
Тогава: 
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(10)  = ∑ ( •)( ) ( − 1) = ∑ ( •)∑ ( •) ( − 1) = ( − 1) 
Откъдето: 

(11)  =  

От своя страна коефициентът на Крамер се изчислява по формулата: 

(12)  = 	[( );( )] 
Сравняването на Формули (11) и (12) показва, че когато ≤ , = , т.е. 

втората степен на коефициента на Крамер може да се интерпретира като среден 
коефициент на определеност. Когато обаче > , ≠ . 

За да бъде анализът пълен обаче, трябва да се изследват граничните случай – 
когато липсва връзка и когато връзката е най-силната възможна. 

Липса на връзка означава, че: 

(13)  • = = • за всяка стойност на . 

Тогава междугруповата девиация ще бъде 0, откъдето  също ще бъде 0, а 
когато всички осреднявани величини са 0, тогава и средната стойност ще бъде 0, т.е. = 0. 

Най-силната възможна връзка се получава, когато на всяка разновидност на 
признака фактор съответства само една единствена разновидност на признака резултат, 
и обратно – на всяка стойност на признака резултат съответства само една единствена 
стойност на признака фактор. Тогава в Таблица 1 само по една клетка във всеки ред и 
всяка колона ще бъде запълнена, а всички останали клетки ще бъдат празни, а това 
означава, че за запълнените клетки = • = • . 

Тогава за дъми променливата за -тата разновидност на признака резултат 
средната стойност ще бъде 1 само при една от разновидностите на признака фактор и 0 
при всички останали. Следователно междугруповата девиация става: 

(14)  ∑ ( − ) • = 1 − • • + ∑ 0 − • • = ⋯ = •( •) 
Тоест междугруповата девиация става равна на общата, а тогава коефициентът 

на определеност става 1, т.е.: 

(15)  = 1 

Когато ≤ , всички редове са запълнени, а това означава, че за всяка дъми 
променлива коефициентът на определеност е 1, следователно средният коефициент на 
определеност също ще бъде 1. Тоест 0 ≤ ≤ 1 при ≤ . 

Когато > , са запълнени само  реда, а останалите −  реда са празни. За 
празните редове коефициентът на определеност от математическа гледна точка е 
неопределен, но от съдържателна гледна точка е 0, тъй като еднаквите стойности на 
реда означават липса на връзка. Тогава: 

(16)  = ∑ ( •)( ) = ∑ [ ( •)] ∑ [ ( )]( ) = ( ) = ( )( ) = ( )( ) 
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Тоест 0 ≤ ≤ ( )( ) при > . Понеже горната граница на средния коефициент 

на определеност не достига 1, той може да се нормира така, че нормираният среден 
коефициент на определеност да бъде в интервала от 0 до 1. Това става чрез разделянето 
му на горната граница: 

(17)  0 ≤ ( )( ) ≤ 1 

Тоест нормираният среден коефициент на определеност е . Комбинирайки 

с Формула (10), се получава: 

(18)  = = 	[( );( )] =  

Да обобщим: 

- при ≤ , т.е. когато броят на разновидностите на признака резултат е по-
малък или равен на броя на разновидностите на признака фактор, тогава квадратът на 
коефициента на Крамер е равен на средния коефициент на определеност. Тъй като         0 ≤ ≤ 1, не се налага нормиране. 

- при > ,	 т.е. когато броят на разновидностите на признака резултат е по-
голям от броя на разновидностите на признака фактор, тогава квадратът на 
коефициента на Крамер е равен на нормирания среден коефициент на определеност. 

Това позволява и в двата случая квадратът на коефициента на Крамер да се 
интерпретира като процент от разсейването на признака резултат, което се обяснява от 
признака фактор. 

За илюстрация ще бъдат използвани публични данни за България от 
Европейското социално изследване, шестата вълна, проведена през 2012 година. Ще 
бъде разгледана връзката между принадлежността към религия или деноминация и 
честотата на молитвите. 

Таблица 3. Двумерно разпределение на отговорите на въпросите „Каква е Вашата 
религия или деноминация?“ и „Колко често се молите освен по време на религиозните 
служби?“ 

Колко често се молите освен по 
време на религиозните служби? 

Религия или деноминация Общо

К
ат
ол
иц
из
ъм

 
П
ро
те
ст
ан
тс

тв
о

П
ра
во
сл
ав
ие

 

Д
ру
га

 
хр
ис
ти
ян
ск
а 

де
но
м
ин
ац
ия

 

И
сл
ям

 

И
зт
оч
ни

 
ре
ли
ги
и 

Д
ру
ги

 
не
хр
ис
ти
ян
с

ки
 р
ел
иг
ии

 

Всеки ден 1 9 183 11 68 0 0 272 

Повече от веднъж седмично 1 4 114 3 27 0 0 149 

Веднъж седмично 0 1 121 3 29 0 0 154 

Най-малко веднъж месечно 1 1 155 0 24 0 0 181 

Само на специални празници 1 0 250 0 51 0 0 302 

По-рядко 2 1 343 2 55 0 0 403 

Никога 0 0 241 1 33 1 1 277 

Общо 6 16 1407 20 287 1 1 1738 
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С помощта на IBM SPSS Statistics са изчислени стойностите на Хи-квадрат, на 
Фи и на коефициента на Крамер: ем = 101,56 = 0,242 = 0,099 

От тези стойности лесно могат да се изчислят вторите степени на Фи и на 
коефициента на Крамер: = 0,059 = 0,010 

IBM SPSS Statistics позволява да се създаде пълен набор от дъми променливи за 
всеки качествен признак. В случая това е направено за признака резултат – „Колко 
често се молите освен по време на религиозните служби?“. След това отново с помощта 
на IBM SPSS Statistics за всяка отделна дъми променлива е изчислен коефициентът на 
определеност: 

Таблица 4. Коефициенти на определеност 

Дъми променливи  • − • 
Всеки ден 0,0376 272 1466

Повече от веднъж седмично 0,0045 149 1589

Веднъж седмично 0,0014 154 1584

Най-малко веднъж месечно 0,0028 181 1557

Само на специални празници 0,0047 302 1436

По-рядко 0,0053 403 1335

Никога 0,0128 277 1461

 

С помощта на числата от Таблица 4 лесно може да се приложи Формула (7). 
Полученият резултат е 101,56, което напълно съвпада с резултата от IBM SPSS 
Statistics. 

Средният коефициент на определеност също може да бъде изчислен от Таблица 
4 и той е 0,010, като напълно съвпада с изчисления вече квадрат на коефициента на 
Крамер. Това е така, тъй като в случая броят на разновидностите на признака фактор е 
равен на броя на разновидностите на признака резултат, т.е. = . 

Получените резултати позволяват квадратът на коефициента на Крамер да се 
интерпретира като коефициент на определеност – в случая 1,0% от различията в 
честотата на молитвите се обяснява от религията или деноминацията, към която 
принадлежи респондентът. 

 

Литература: 

1. Парчев, И. 1998. Избор на партия, избор на президент. Осем етюда върху една таблица. 
София: Статистическо издателство и печатница при НСИ 
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ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОРЕЛАЦИОННОТО ОТНОШЕНИЕ И ХИ-КВАДРАТ 

 

Резюме: При изследване на връзки между качествени признаци се използва Хи-
квадрат и негови производни коефициенти. Ако обаче качественият резултат се 
преобразува в пълен набор от дъми променливи, тогава може да се използва 
корелационното отношение. В доклада се разглежда математическият апарат, който 
описва връзката между Хи-квадрат и корелационното отношение. 

Ключови думи: Хи-квадрат, корелационно отношение, дъми променливи. 

 

ABOUT THE RELATION BETWEEN CORRELATION RATIO AND CHI-SQUARE 

 

Abstract: When examining associations between qualitative variables then Chi-square 
and its derivative coefficients are used. However, if the qualitative dependent variable is 
converted to a full set of dummy variables then the correlation ratio can be used. This paper 
discusses the mathematical instrument that describes the relation between Chi-square and the 
correlation ratio. 
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ЕДИН ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА СТРАТИФИКАЦИЯТА НА  

СЪВКУПНОСТИ63 
СТЕФАН ЦОНЕВ

64 

В статията е описан начин за оптимално стратифициране на съвкупността чрез 
коефициент на вариация с цел излъчване на извадки при едновременно зададен обем и 
максимална грешка. 

В сравнение с простия случаен подбор при еднакъв обем на извадката, 
стратифицирането на съвкупността дава възможност да се подобри точността на 
оценката или обратното - същата точност да се постигне с по-малка извадка. 

Това е така, защото при стратифициране обемът на извадката не зависи от 
общото разсейване в съвкупността, а от разсейването в стратите. Съответно, колкото 
по-хомогенни са стратите, толкова по-малък е обемът на извадката. Но това изискване 
поражда проблем. 

Разделянето на съвкупността на страти, когато се извършва по 
субективната преценка на изследователя, неизбежно повдига въпроса доколко добре 
са избрани границите на стратите и дали има и друг вариант, който да е по-подходящ с 
оглед на поставените цели. 

Преди години бях изправен пред въпроса какви граници на стратите да се 
използват при извадковите изследвания на НСИ за вътрешната търговия. На 
разположение беше списък с около 40 000 търговски обекта с отчетените от тях 
обороти за предходната година.  

При търсенето на подходящ размер на стратите пролича целият субективизъм и 
трудоемкост на подхода, изискващ проиграването на различни варианти по пътя на 
пробите и грешките.  

Използването на стандартното отклонение не беше добър показател за 
стратифициране, тъй като разсейване от 10 000 хил. лв. можеше да е твърде голямо за 
групите магазини с малък оборот, но съвсем приемливо за групите на големите 
магазини.  

Оказа се, че проблемът може да се избегне чрез използването на еднакъв 
коефициент на вариация (отношението на стандартното отклонение към  средната 
аритметична) като критерий за формиране на стратите. 

На практика задачата се решава, като списъкът от единиците в съвкупността се 
сортира възходящо по признака65, по който ще се излъчва извадката. След това, 
започвайки от началото на списъка с добавянето на всяка нова единица, се изчислява 
коефициент на вариация. При достигане на предварително зададена стойност се 
формира страта. Следващата единица е първа за новата страта и процедурата се повтаря 
до формиране на нова страта или до изчерпване на съвкупността.  

При наличните сега технологии подходът може да се онагледи чрез 
използването на Excel или друга подобна програма. За целта е необходим файл, 

                                                 
63 Авторът споделя практическия си опит и няма никакви претенции относно оригиналността на 
описания подход. Поради това не са цитирани и литературни източници. Допълнителна причина е, че 
изчислителната техника става масово разпространена в относително по-нови времена.  
64 Държавен експерт в отдел „Статистика на околната среда и енергетиката”, НСИ; e-mail: 
stzonev@nsi.bg. 
65 Относно избора по кой от изучаваните признаци да се излъчи извадката има достатъчно литература, 
поради което той не е предмет на настоящата статия.  
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съдържащ колона с единиците от изучаваната съвкупност, сортирани възходящо по 
признака, който ще се използва за стратификацията.  

Създава се съседна колона, където на всеки ред се изчислява коефициент на 
вариация на базата на стойностите от предходните редове (от началото на таблицата). 
Когато коефициентът достигне предварително определения размер, се създава страта. 
Следващият ред става първи за новата страта и изчисленията се повтарят. Отново, след 
достигане на определения размер на коефициента на вариация, се формира нова страта 
и така до края на записите.  

Най-вероятно съвкупността ще се изчерпи преди да е достигната определената 
граница на коефициента на вариация - т.е. последната страта, тази с най-големите 
единици, ще бъде с коефициент по-малък от указания.  

При търсенето на отговор на въпроса какъв размер на коефициента на вариация 
да се използва за стратифициране проличава възможността да се работи едновременно 
със зададен обем на извадката и размер на максималната грешка.  

Това се вижда, ако от следната формула за обема на извадката при прост 
случаен подбор: 

N

Vt

Vt
n

22
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%).(
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     (1) 

се изведе коефициентът на вариация от едната страна на равенството. Така се 
получава приблизителна оценка за търсения коефициент на вариация, съответстващ на 
зададените обем на извадката и максимална грешка:  
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      (2) 

 

където: 

V% - търсеният коефициент на вариацията в % (V% = 100 * стандартното 
отклонение/средната аритметична); 

∆% - зададен размер на максималната грешка на оценката в %; 

n - зададен брой на единиците в извадката; 

N  - брой на единиците в изучавана съвкупност; 

t - множител, зависещ от зададеното равнище на значимост -1.96 за 0.05 
(5%)  и 2.54  за 0.99 (1%) вероятност действителната стойност на оценяваната средна 
аритметична да бъде извън интервала +/- максималната грешка. 

Трябва да се има предвид, че горната формула, използваща само информация за 
броя на единиците в съвкупността и размера на извадката, дава ориентировъчна 
стойност за V%, тъй като: 
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- изчисленият V% показва каква вариация би трябвало да има една хипотетична 
съвкупност, за да се получат зададеният обем на извадката и максималната грешка, и то 
при прост случаен подбор66;  

- в процеса на изчисленията действителната стойност, при която се формира 
стратата, е приближение на зададения V% (само по изключение може да е равна); 

- последната страта като правило е с по-малък V% от зададения, тъй като 
съвкупността се изчерпва преди достигане на търсената стойност. 

Практиката показа, че като правило, при прилагане на оптимален подбор (Jerzy 
Neyman) полученият по формулата коефициент на вариация води до по-малък обем на 
извадката от този, заложен в изчисленията по формула (2). 

Причината е, че формула (2) не отчита ефекта от стратификацията, въпреки 
че го подобрява, особено при оптималния подбор, при който обемът на подизвадките е 
пропорционален на разсейването в стратите (за разлика от пропорционалния подбор, 
където обемът на подизвадките е пропорционален на броя на единиците от генералната 
съвкупност, които са попаднали в съответната страта). 

В този случай се налага да се зададе нарастване на коефициента на вариация с 
някаква стъпка (5 - 10%) и да се повторят изчисленията. Итерациите се повтарят до 
получаване на търсения обем на извадката. Може да се разработи софтуер, който да 
автоматизира процеса. 

Въобще възможността за получаване на малки извадки при запазена точност 
може да изглежда привлекателна, но е добре да се има предвид следното: 

- обикновено намаляването на обема на извадката (при равни други условия) е 
съпроводено с нарастване на броя на стратите;  

- относително малкият обем на извадката и (или) големият брой на интервалите 
могат да доведат до увеличаване на очакваната грешка при други изучавани признаци в 
рамките на същата извадка; 

- изгодата от малкия обем на извадката може да се окаже фиктивна поради 
допълнителните организационни изисквания при провеждане на наблюдението, 
дължащи се на многобройните групи;  

- най-често данните, послужили за изчисленията, се отнасят за период, който е 
отдалечен от момента на изследването и ако са настъпили значими изменения от 
случаен характер при малък брой на единиците, то те трудно могат да се компенсират. 

Пример: Проведеното през 2007 г. от НСИ пилотно изследване за използването 
на препарати за растителна защита при производството на пшеница може да илюстрира 
описания вече метод.  

За целта беше използван списък от 14 241 земеделски производители. 
Зададеният обем на извадката беше общо 500 стопанства, от които 105 с над 1 000 
хектара се предвиждаше да се изучат изчерпателно, а останалите 14 136 - с извадка от 
395 единици.  

                                                 
66 Ако допуснем, че е възможно да има две съвкупности с приблизително еднакъв брой единици, 

средна аритметична и стандартно отклонение, това не означава, че броят и големината на стратите ще са 
еднакви. Причината е, че границата на стратите зависи от размера на отделната единица. Съответно 
използваните във формулата параметри не са достатъчни за определяне на такъв коефициент на 
вариация, при който да се получи точно търсеният обем на извадката чрез стратифициран подбор. 
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1. Общи характеристики на съвкупността от стопанства, производители на 
пшеница67 

Общ брой на стопанствата  14
136 

Среден размер на стопанството - ха 56.
990 

Стандартно отклонение - ха 13
5.552 

Коефициент на вариация - % 23
7.851 

 

При горните характеристики обемът на проста случайна извадка при зададени 
максимална грешка 5% и равнище на значимост 0.05 ще бъде 5 383 стопанства. 

След заместване във формула (2) със съответните стойности за размер на 
съвкупността от 14 136 единици,  извадка от 395 единици, максимална грешка 5% и 
множител 1.96 получаваме търсения V% = 51.4, или около четири пъти по-малък от 
фактическия (237.851%). 

Както беше посочено, изчисленият V% е само ориентировъчен и полученият 
след изчисленията за оптимален подбор обем на извадката се оказа по-малък от 
търсения - 233 срещу 395.  

Търсеният обем на извадката се получи след 6 итерации, изискващи нищожно 
изчислително време. Резултатите са показани в табл. 2. 

 

2. Последователност на изчисленията до получаванена необходимия обем на 
извадката 

№ на 

итерацията 

Зададен 
коефициент 
на вариация 

% 

Брой 
страти 

Обем на 
извадката 

1 51.4 6 233 

2 61.4 4 315 

3 66.4 4 339 

4 68.0 4 385 

5 69.0 4 409 

6 68.5 4 394 

 

В резултат на изчисленията с V% = 68.5 се получи следното разпределение на 
съвкупността по страти, което е показано в табл. 3.  

 

                                                 
67 Всички последващи изчисления са направени с написана от автора на статията компютърна програма. 
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3. Данни за генералната съвкупност и извадката, получена при стратификация  
със зададен коефициент на вариация 68.5% 

 

№ Групи до (ха) Данни за съвкупността преди провеждане на наблюдението 

брой 
стопанства 

в 
генералната 
съвкупност

земя в 
групата от 

генералната  
съвкупност 

(ха)

среден  
размер земя 
на ферма от 
генералната 
съвкупност 

(ха)

стандартно 
отклонение 
в стратата 

от 
генералната 
съвкупност 

коефициент 
на 

вариация 
(%)  в 

групата от 
генералната 
съвкупност

брой 
стопанства 
в извадката 

1 4.717 7087 12083 1.70 1.17 68.50 8

2 45.000 4026 61811 15.35 10.56 68.80 39

3 527.730 2679 492775 183.94 125.94 68.47 309

4 998.640 344 238941 694.60 122.18 17.59 38

  Общо за извадката 14136 805611 56.99 135.55 237.85 394

5 
Наблюдавани 
изчерпателно >1 000 ха 

105 216216 2059.20 4548.87 220.90
105

 Общо 14241 1021827 71.75 445.76 621.25 499

 

След приключване на изследването и обработката на данните, се получиха 
резултати, показващи разликите между действителните характеристики на 
съвкупността и тези, използвани за определяне на обема на извадката (табл. 4). 

 

4. Характеристики на изучаваната съвкупност след провеждане на изследването 

 
№ Групи до (ха): Данни за съвкупността, получени от извадката, след провеждане на 

наблюдението 

брой 
стопанства 

в 
генералната 
съвкупност

брой 
анкетирани 
в извадката

общо земя 
в групата 

от 
извадката  

(ха) 

среден 
размер на 
земята (ха) 

стандартно 
отклонение

коефициент 
на 

вариация 
(%)  в 

групата от 
извадката 

1 4.717 7087 10 15.29 1.53 0.82 53.82

2 45.000 4026 37 655.02 17.70 11.40 64.40

3 527.730 2679 307 59171.78 192.74 129.73 67.31

4 998.640 344 37 26280.90 710.29 129.00 18.16

  Общо за извадкта 14136 391 86123 59.62   

5 Наблюдавани 
изчерпателно >1 000 ха 94 94 132347 1407.95 506.56 35.98
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  Общо 14230 485 218470 68.53 

 

По причини, които не са предмет на коментар в статията, характеристиките на 
съвкупността след провеждане на наблюдението се оказаха различни от тези, 
използвани във фазата на планиране.  

Независимо от това, както се вижда от приложените таблици, общите резултати 
са в рамките на планираните грешки по отношение на земята и силно корелирания с нея 
добив на пшеница - под 5% (табл. 5). 

 

5. Основни резултати от проведеното изследване 

(Извадка+изчерпателно) 

 
 Оценка Максимална грешка - % 

Среден размер на земята -  ха 68.53 4.30 

Среден добив на пшеница - кг/ха 2106.28 4.45 

Употребени фунгициди средно - кг/ха 7.46 17.79 

Употребени хербициди средно - кг/ха 8.94 26.45 

Употребени инсектициди средно - кг/ха 1.87 48.96 

Грешките на оценките на употребените препарати за растителна защита са 
значително по-големи, тъй като техните количества (измерени в активно вещество на 
хектар) варират много повече от добивите на пшеница на хектар. За сравнение, 
съгласно данни на Министерството на земеделието средният добив на пшеница за 
същия период (2007 г.) е 2 197 кг/ха.  

При грешките на оценките за площите са използвани формулите за оптимален 
подбор, докато за останалите показатели, по които не е извършена стратификация, са 
използвани формулите за пропорционален подбор и грешка на частно.  

 

ЕДИН ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА СТРАТИФИКАЦИЯТА НА  
СЪВКУПНОСТИ 

Резюме: В статията е описан начин за оптимално стратифициране на 
съвкупността чрез коефициент на вариация с цел излъчване на извадки при 
едновременно зададен обем и максимална грешка. Използваният подход използва 
множество итерации и е приложим само чрез използване на компютър. Предложена е и 
формула за приблизително изчисление на търсения коефициент на вариация. Като 
пример са дадени резултатите от извадково изследване за употреба на пестициди в 
селското стопанство. 

Ключови думи: извадка, стратификация, вариация, грешка. 

 

A PRACTICAL APPROACH FOR STRATIFICATION OF POPULATIONS 

Abstract: The article describes a method for optimal stratification of a population by 
the coefficient of variation, within preset sample size and maximum error. The method is 
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based on multiple iterations and is applicable only with a computer. A formula for 
approximate calculation of the wanted coefficient of variation is proposed. As an example, the 
result of a sample survey on pesticides usage in agriculture is presented.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ РАННА 

ДИАГНОСТИКА НА ПОСТОПЕРАТИВЕН ПАНКРЕАТИТ 
ДОЦ.Д-Р СОНЯ ЧИПЕВА

68,
 Д-Р РАДОСЛАВ ТОДОРОВ, Х.АС.69

  

 

Увод 

Постоперативният панкреатит (ПОП) представлява тежко усложнение в 
следоперативния период, което застрашава не само благоприятния изход от 
направената операция, но и живота на пациента. Той протича и се развива с механизъм, 
много сходен и близък до този на острия панкреатит, макар че има множество 
особености в етиологията му и начина на протичане, които го правят интересен и му 
придават индивидуални черти.При развитие на това заболяване се активира верижна 
реакция от разнообразни по вид и тежест усложнения както по отношение на самия 
панкреас, така и в по-близко и по-далече разположени от него органи и телесни 
системи.  

Ензимите, които водят до тежки усложнения на развилия се остър 
постоперативен панкреатит са протеази, пептидази и фосфолипаза. Тези ензими, обаче, 
не могат да се изследват пряко количествено чрез кръвна проба на болния, поради 
тяхното лесно деактивиране извън организма или свързване с плазмените протеини на 
кръвта [1]. 

При развиващ се следоперативен панкреатит, амилазата най-рано спрямо всички 
останали маркери повишава своите стойности в периферната кръв и става най-ранния 
маркер за автолиза на жлезата [2].В съвременните научни среди много автори изтъкват 
амилазата като най-сигурния и в повечето случаи единствен критерии за доказване на 
появата и развитието на ПОП [3,4,5]. Основните причини за това са относително 
лесното и достъпно изследване на ензима в кръвта и урината на пациента, ниската цена 
на изследването му и най-важното – изключително ранното повишаване на стойностите 
на амилазата при започнало възпаление на задстомашната жлеза. Като допълнителни 
фактори, които правят амилазата основен диагностичен маркер за ПОП, може да се 
посочат: занижена достоверност на образните изследвания в ранния постоперативен 
период, дължаща се на маскиране на находката от артефициалната анатомична промяна 
в следствие оперативната намеса;затруднена, стигаща до невъзможна 
транспортабилност на пациента в ранния постоперативен период, което е присъщо за 
пациенти след големи по обем резекции на ГИТ или пациенти с тежка коморбидност, 
нуждаещи се от интензивни грижи и изкуствена белодробна вентилация. 

Макар амилазата да не е основният ензим, отговорен за настъпващите 
усложнения при развиващия се постоперативен панкреатит, тя се явява единствения 
индикатор, който позволява на достатъчно ранен етап да се диагностицира това тежко 
постоперативно усложнение, което в много от случаите води до летален изход. В 
световната литература има множество публикации, описващи различни усложнения 
настъпили в следствие на ПОП, цитирайки различни и крайно нееднородни стойности 
на амилазата в тези случаи. Понастоящем в научната литература не се съобщава за 
изследвания на връзката между стойностите на амилазата в кръвта и усложненията в 
резултат от развилия се ПОП.  

Целта на настоящето изследване е да се типологизира изменението на нивата на 
амилаза при пациентите в постоперативен период и да се проучат възможностите за 

                                                 
68 Катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС – София 
69 Катедра по Обща и оперативна Хирургия, УМБАЛ Александровска болница 
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използване на идентифицираните типове изменения за ранна диагностика на 
следоперативни усложнения при панкреатита и съответно прилагане на адекватни 
мерки за предотвратяване на появата им или за тяхното лечение.  

Поради факта, че амилазата не е ензимът отговорен за настъпилите патологични 
промени при панкреатит, нейните стойности не са пряко свързани с тежестта на 
настъпилите постоперативни усложнения. Ензимите водещи пряко до усложнения са 
трипсинът, пептидазите и фосфолипазата, но те не могат да бъдат изследвани пряко.  В 
същото време обаче, основавайки се на факта, че ензимите на панкреатичните 
зимогенни гранули се отделят едновременно и се активират синергично, е приета 
работната хипотеза, че моделът на промяна на нивата на амилазата във времето е пряко 
свързан с промяната на нивата на трипсина и фосфлипазата и в следствие на това той 
може да бъде използван като индикатор за настъпващи усложнения от развиващия се 
ПОП.  

 

Методология на изследването 

Проведено е ретроспективно проучване на 415случая на ПОП при операции в 
коремната област обхващащо период от 7 години –от 2009г. до 2015 г. Обхванатите 
случаи са пациенти, оперирани в КОЧПХ към УМБАЛ ”Александровска”, Катедра по 
Обща и Оперативна хирургия, МУ – гр. София в посочения период. Включването на 
пациентите в изследването се основава на съвременните теории за генезата на 
панкреатита и по-специално на теориите за лизозомална инвазия и интраклетъчна 
активация на зимогените гранули [6,7]. 

Промените в нивата на амилаза в постоперативния период са проследени с 
помощта на 6 последователни кръвни проби, вземани на всеки 12 часа. Данните за 
всяка от пробите са структурирани в отделни променливи, съответстващи на поредния 
номер на пробата. Така са формирани 6 класифициращи променливи, всяка от които 
съответства на нивото на амилаза при поредната проба в следоперативния период. 
Получените данни са анализирани с помощта на нейерархичен клъстерен анализ с 
предварително определен брой на клъстерите [8,9]. Въз основа на променливите, 
представящи нивата на ензима в шестте последователни проби, е приложен клъстерен 
анализ с 3, 4 и 5 предварително фиксирани клъстери. След анализ на резултатите са 
идентифицирани 4 специфични модела на изменение (модели на поведение) в нивата на 
амилаза. 

При всеки от идентифицираните модели на изменение на нивата на амилаза са 
анализирани настъпилите (диагностицираните) усложнения и честотата на тяхната 
поява. Въз основа на това е предложена методика за ранно диагностициране на 
усложнения при ПОП.  

За обработка на данните е използван специализиран софтуер SPSS, v.19. 

 

Резултати и дискусия 

В резултат от приложения клъстерен анализ въз основа на нивата на ензима, 
установени в шест последователни проби в следоперативния период на пациентите, са 
изведени 3 отделни класификации на измененията в нивата на амилазата, съответно 
съдържащи 3, 4 и 5групи (клъстери), показващи специфични модели на изменение в 
равнищата на Амилаза в 3-дневен постоперативен период.  
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Проведеният F-тест в рамките на клъстерния анализ показва, че 
разграничителната способност на шестте проби на нивото на амилаза, проведени 
последователно през 12-часов интервал и използвани в анализа като класифициращи 
променливи, е с 95% доказана статистическа значимост и при трите изведени 
класификации – при3, 4 и 5 клъстера. Резултатите от теста са представени на табл. 1. 

Таблица 1. Резултати от F-тест за статистическа значимост на разграничителната 
способност на класифициращите променливи при трите класификации 

Класифициращ
и променливи – 
ниво на Амилаза 

(u/l) 

3 клъстера 4 клъстера 5 клъстера 

F-тест Sig. of F F-тест Sig. of F F-тест Sig. of F 

1-ва проба 207,548 0,000 159,178 0,000 121,115 0,000 

2-ра проба 329,474 0,000 331,273 0,000 307,200 0,000 

3-та проба 221,271 0,000 404,042 0,000 329,016 0,000 

4-та проба 118,725 0,000 254,209 0,000 266,809 0,000 

5-та проба 95,315 0,000 131,071 0,000 114,557 0,000 

6-та проба 64,368 0,000 75,055 0,000 58,867 0,000 

 

Това, което се установява и при трите класификации е формирането на един 
основен (водещ) клъстер, който обхваща много голяма част от наблюдаваните случаи – 
почти 90% от случаите. Наред с това, моделът на поведение на равнищата на амилаза в 
този клъстер рязко се различава от тези в другите клъстери и при трите класификации. 
Броят на приобщените случаи в отделните клъстери и средните стойности на 
равнищата на амилаза при трите класификации е представен в табл.2. 

Както може да се види, и при трите класификации нивото на амилаза в най-
големия формиран клъстер остава най-ниско, като измененията в шестте 
последователни проби са в много тесни граници в сравнение с останалите клъстери.   

 

Таблица 2. Брой на приобщените случаи и средни стойности на равнищата на амилаза в 
отделните клъстери при трите класификации 

№ на 
клъсте

р 

3 клъстера 4 клъстера 5 клъстера 

Брой 
случаи 

Средно 
равнище на 
Амилаза 

Брой 
случаи

Средно 
равнище на 
Амилаза 

Брой 
случаи 

Средно 
равнище 

на Амилаза

1 365 128,5 355 122,2 355 122,2 

2 2 543,8 2 543,8 2 543,8 

3 27 641,2 32 470,7 32 470,7 

4 - - 5 1132,3 4 1134,2 

5 - - - - 1 1124,2 
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Идентифицираните типове модели на поведение на нивата на амилаза в 3-дневен 
постоперативен период при формиране съответно на 3, 4 и 5-клъстера са представени 
на фиг.1 – фиг.3 по-долу. 

 

Фигура 1. Модели на поведение на нивата на амилаза в 3-дневен постоперативен 
период при 3-клъстерна класификация 

 

 

На фиг.1. ясно се разграничават 3 различни модела на изменение на равнищата 
на амилаза в последователните проби. При най-масовия модел равнищата остават най-
ниски и относително постоянни през целия период. При втория модел се наблюдава 
първоначално много високо равнище на ензима, което рязко спада още при втората 
проба и остава относително постоянно и ниско до края на периода. Третият модел 
описва първоначално съществено повишаване в равнището на амилазата, което започва 
от горната допустима граница от около 500 u/l и достига до около 1200 u/l, следкоето 
следва постепенно снижаване и достигане до нормалните нива в края на периода. 

При разграничаване на случаите съобразно поведението на Амилазата в 4 групи 
се идентифицират отново 2 модела, аналогични на тези при 3-клъстерната 
класификация (фиг.2). Това са моделите, описващи изменението в равнищата на ензима 
на най-големия и на най-малкия по размер клъстер. Моделите на изменение на 
останалите два клъстера наподобяват формата на модела на третия клъстер в 
предходната класификация, но с различни граници на изменение. И при двата клъстера 
нивото на Амилаза тръгва приблизително от горната допустима граница, но при едната 
група от случаи нарастването не е съществено и остава под 1000 u/l, като след 24-тия 
час след операцията започва да спада с равномерно темпо достигайки нормални 
граници. При другата група случаи нивата рязко се покачват и след 24-тия час 
преминават 2000 u/l. След 36-тия час започват ускорено да спадат, но остават високи, 
макар и близки до горните допустими стойности, до края на наблюдавания период – до 
72-рия час. 
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Фигура 2. Модели на поведение на нивата на амилаза в 3-дневен постоперативен 
период при 4-клъстерна класификация 

 

 

При 5-клъстерната класификация наред с вече идентифицираните 4 модела на 
поведение на Амилаза, се откроява още един. Той се характеризира с първоначално 
ниско равнище на ензима, което взривообразно и много бързо се повишава достигайки 
на 24-тия час до нива, близки до 3000 u/l. До 36-тия час се наблюдава задържане на 
нивото с тенденция за лек спад. В периода 36 – 48-ми час се наблюдава рязък спад до 
стойности под 300, след което такова за известен период от време. След средата на 
периода следва рязко спадане на равнището до стойности под 300, след което 
спадането продължава с бавен ход до нормалните му стойности (фиг.3). 

Фигура 3. Модели на поведение на нивата на амилаза в 3-дневен постоперативен 
период при 5-клъстерна класификация 

 

Статистическият анализ на получените резултати показва, че най-добра 
разграничителна способност и най-ясна идентификация на различни типове поведение 
на нивата на амилаза се откриват при 4-клъстерната класификация. При тази 
класификация наред с основния клъстер, обхващащ около 90% от всички анализирани 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1-ва 
проба

2-ра 
проба

3-та 
проба

4-та 
проба

5-та 
проба

6-та 
проба

1-ви

2-ри

3-ти

4-ти

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1-ва 
проба

2-ра 
проба

3-та 
проба

4-та 
проба

5-та 
проба

6-та 
проба

1-ви

2-ри

3-ти

4-ти

5-ти



181 

случаи, се формира още един, към който са приобщени съществен брой от случаите – 
приблизително 8%. Останалите два клъстера може да се разглеждат като бутикови. Те 
обхващат само около 2% от анализираните случаи, но в същото време в тези модели се 
наблюдава отчетлива специфика на изменение на равнищата на амилаза в 
последователните проби.В резултат от това се дефинират 4 типа модели на поведение 
на Амилазата в 3-дневен постоперативен период. Тези резултати се потвърждават и от 
медицинския анализ на получените типологизации. 

След статистически анализ на случаите се установи пряка връзка между модела 
на промяна на Амилазата във времето и развиващите се различни усложнения, 
породени от постоперативния панкреатит. За всеки от изведените 4 специфични модела 
на изменение на равнищата на амилаза в шестте последователни проби при 4-
клъстерната типологизация са анализирани основните усложненияв следоперативния 
период. Въз основа на този анализ е установено предоминатното развитие на определен 
тип усложнения при определен модел на амилазата, което е в основата на разработена 
методика за ранна диагностика на ПОП.Усложненията в постоперативния период при 
различните модели на изменение на амилаза са представени на табл.3. 

Резултатите показват, че при Модел 1, който е характерен за най-голяма част от 
пациентите, може да се срещнат само част от разглежданите усложнения, като 
вероятността те да се получат е сравнително малка (табл.3). 

Таблица 3. Усложнения в постоперативния период при различните модели на 
изменение на амилаза 

Усложнения 

Модели на изменение на Амилаза в 3-дневен 
постоперативен период 

Модел 1 Модел 2 Модел 3 Модел 4 

Отслабена перисталтика   100,0%  

Забавен пасаж и перисталтика  1,5% 96,2% 2,3% 
Пневмония;Плевраленизлив; 
Релаксация на диафраг. купол; 
Пристъпно предсър.мъждене 

2,2%  91,4% 6,5% 

Двустранна 
пневмония;Тахиаритмия и 
пристъпно предсърдномъждене 

  85,7% 14,3% 

Белодробен застой; Сърдечна 
недостатъчност 2,3%  86,4% 11,4% 

Хепаторенален 
синдром;Панкреаторенален 
синдром; Инфаркт на миокарда 

2,8%  83,3% 13,9% 

Развит ARDS, 
ОБН;Релапаротомиа; 
Паралитичен илеус 

5,3%  73,7% 21,1% 

Инсуфициенция на 
анастомозата;Хепатаргия; 
Чернодробна 
недостатъчност;Екзитуслеталис 

  100,0%  
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От възможните усложнения при този модел най-често (40% от всички 
усложнения за модела) се срещат двустранна пневмония,тахиаритмия и пристъпно 
предсърдномъждене (фиг.4). Всяко пето от срещаните при този модел усложнения 
може да бъде от останалите – ARDS /остър респираторен дистрес синдром/, остра 
бъбречна недостатъчност (ОБН),релапаротомия,паралитичен илеус, хепаторенален 
синдром, панкреаторенален синдром,инфаркт на миокарда, белодробен застой 
илисърдечна недостатъчност. 

Като най-благоприятен за пациентите се установява Модел 2 на Амилазата, тъй 
като при този тип на поведение на ензима може да се очаква единствено усложнението 
забавен пасаж и перисталтика (табл.3). 

Фигура 4. Усложнения в постоперативния период при Модел 1 на измененията на 
равнищата на амилаза 

 

Най-много усложнения могат да се очакват при случаите с характерен модел на 
амилаза от 3-ти тип. Част от усложненията –отслабена перисталтика, инсуфициенция 
на анастомозата, хепатаргия, чернодробна недостатъчност или екзитуслеталис, се 
очакват само при този тип модел. Както може да се види на табл. 3, останалите 
усложнения се очакват също предимно при пациентите с Модел 3 на Амилаза. Най-
често при този модел се среща забавен пасаж и перисталтика– 35,3% (фиг.5).  
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Фигура 5. Усложнения в постоперативния период при Модел 3 на измененията на 
равнищата на амилаза 

 

Почти ¼ от срещаните усложнения при Модел 3 са пневмония, плевраленизлив, 
релаксация на диафрагмения купол,пристъпно предсърдечномъждене, а 15,25% от 
усложненията са двустранна пневмония, тахиаритмия и пристъпно 
предсърдномъждене. Най-рядко при този модел на Амилаза се среща усложнението 
отслабена перисталтика. 

За пациентите с Модел 4 на Амилаза се наблюдават съществени рискове за част 
от усложненията като ARDS, остра бъбречна недостатъчност, 
релапаротомиа,паралитичен илеус,двустранна пневмония, тахиаритмия и пристъпно 
предсърдномъждене, белодробен застой,сърдечна недостатъчност, хепаторенален 
синдром, панкреаторенален синдром или инфаркт на миокарда (табл.3).С най-голям 
риск от усложненията, срещани при Модел 4, са двустранна пневмония, тахиаритмия и 
пристъпно предсърдномъждене (28,13%), следвани от пневмония, плевраленизлив, 
релаксация на диафрагмения купол ипристъпно предсърдечномъждене (18,75%) (виж 
фиг.6). От друга страна най-рядко срещаните усложнения при този модел на Амилаза 
сазабавен пасаж и перисталтика. 
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Фигура 6. Усложнения в постоперативния период при Модел 4 на измененията на 
равнищата на амилаза 

 

В заключение може да се твърди, че пациентите с Модел 3 на Амилаза са с най-
висок риск от развитие на ПОП и усложнения в постоперативния период. Най-
благоприятен за пациентите, с най-малки рискове за поява на постоперативни 
усложнения и развитие на ПОП, е Модел 2 на Амилаза.   

Идентифицираните модели на промяна на амилазата могат да служат като 
предиктори за изработване на терапевтичен план или усъвършенстване на вече 
съществуващ. По този начин възможнитеусложения в следствие на развитие на ПОП в 
ранния следоперативен период могат да бъдат лесно отстранени като фактор поставящ 
на риск живота на пациента. Типологизацията на измененията на амилазата в ранния 
постоперативен период може да бъде използван за изграждане на адекватна схема на 
лечение на ПОП, като по този начин спомогне за бързото възстановяване и намаляване 
на следоперативните усложнения при различните видове намеси в коремната област. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ПРИ РАННА 
ДИАГНОСТИКА НА ПОСТОПЕРАТИВЕН ПАНКРЕАТИТ 

Резюме: Постоперативният панкреатит (ПОП) представлява тежко усложнение в 
следоперативния период, което застрашава не само благоприятния изход от 
направената операция, но и живота на пациента. При развитие на това заболяване се 
активира верижна реакция от разнообразни по вид и тежест усложнения както по 
отношение на самия панкреас, така и в по-близко и по-далече разположени от него 
органи и телесни системи. Амилазата не е основният ензим, отговорен за настъпващите 
усложнения при развиващия се ПОП, но тя се явява единствения индикатор, 
позволяващ това тежко постоперативно усложнение, което в много от случаите води до 
летален изход, да се диагностицира на достатъчно ранен етап.  

В настоящето изследване са типологизирани промените на нивата на амилаза 
при пациентите в 3-дневен постоперативен период с помощта на нейерархичен 
клъстерен анализ. Въз основа на това са изведени модели на изменение на Амилазата и 
са анализирани рисковете за свързаните с тях усложнения.  

Идентифицираните модели на промяна на амилазата могат да служат като 
предиктори за изработване или усъвършенстване на вече съществуващ терапевтичен 
план за лечение на ПОП в ранния следоперативен период. 

 

APPLICATION OF STATISTIKAL METHODS IN EARLY DIAGNOSTICS OF 
POSTOPERATIVE PANREATITIS 

Abstract: Postoperative pancreatitis (POP) is a severe complication in the post-
operative period, which endangers not only the favorable outcome of the surgery but also the 
patient's life. In the development of this disease, a chain reaction is triggered by a variety of 
complications in terms of type and severity, both with respect to the pancreas itself, as well as 
in organs and body systems closer and farther away from it. Amylase is not the primary 
enzyme responsible for the onset of complications in the developing POP, but it is the only 
indicator allowing this severe postoperative complication, which in many cases leads to a 
lethal outcome, to be diagnosed at an early enough stage. 

In the present study, changes in amylase levels in patients in the 3-day postoperative 
period were typified using a non-hierarchical cluster analysis. Based on this, models of 
amylase variation are presented and the risks of associated complications are analyzed. 

The identified patterns of amylase change may serve as predictors of making or 
refining an already existing treatment plan for the treatment of POP in the early postoperative 
period. 

Key words: Postoperative pancreatitis (POP); patterns of amylase change; cluster 
analysis. 
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СЕКЦИЯ Б: ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ 

 

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА 

БРОЯ НА РАЖДАНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА  
2000 – 2016 ГОДИНА 

АНЖЕЛИНА АЛЕКСИЕВА
70 

 
I. УВОД 

Демографските процеси и явления са изключително важни и актуални във всяко 
едно общество. Те се проявяват като отражение на дадена социално-икономическа 
политика във всичките и аспекти – здравеопазване, правосъдие, образование, култура, 
икономическо и техническо развитие и др. За да се използват ефективно ресурсите на 
дадена страна е необходимо да се знае структурата на нейното население. 
Демографската статистика осигурява стабилна основа за разработването на надеждни 
политики по отношение на планирането на развитието на човешкия ресурс. 

Към демографските процеси се причисляват раждаемостта, браковете, 
разводите, миграцията (вътрешна и външна) и смъртността, и др. Влияние върху 
демографското развитие на България оказват характерните за развитите страни явления 
– намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните за 
развиващите се страни и страни в преход увеличена смъртност и интензивна 
емиграция. В резултат на тези процеси страната ни изпадна в сериозна демографска 
криза71. В настоящето изследване ще бъде разгледана раждаемостта, както и някои 
показатели, влияещи на този процес. В общественото пространство се говори за 
демографски срив, който се отразява върху икономиката на страната. Понижената 
раждаемост в повечето региони на страната води до закриване на детски градини и 
училища, загуба на работни места вследствие на което и по-бавно икономическо 
израстване. От друга страна, голяма част от икономически активното население се 
мести да живее в чужбина, столицата или други по-големи градове, което води до 
обезлюдяване на някои региони и създава проблем за детските градини и училищата, 
които не са подготвени за толкова голям прием на деца. С цел справяне с демографския 
срив и отговаряне на бъдещите потребности на обществото от изключителна важност е 
да се изследва броят и структурата, които влияят на раждаемостта. Разбира се, броят на 
ражданията зависи и от религията, културата и ценностите на едно общество, но това 
не е предмет на настоящия доклад. 

Целта на настоящето изследване е изучаване изменението на броя на ражданията 
за периода 2000 – 2016 г., както и да се изгради прогнозa за следващата календарнa 
година (месечни данни). Също така ще бъде разгледана структурата на ражданията по 
местоживеене (град/село) за три непоследователни години – 2009, 2012 и 2016 г., както 
и изследване на някои от факторите, влияещи върху раждаемостта. 

Обект на изследването са регистрираните раждания на територията на 
Република България общо, по вид местоживеене и по статус на родителите на 
новороденото. 

Предмет на изследването са състоянието и динамиката на ражданията на 
територията на Република България за периода 2000 г. - 2016 г. 

                                                 
70 Студент в магистърска степен, специалност „Статистика и иконометрия“, УНСС 
71 Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 – 2020 г.) - стр. 7 



188 

Обхват на изследването – изследването обхваща ражданията на територията на  
Република България през периода 2000 г. - 2016 г. общо и по посочените категории. 

 

В настоящето изследване ще бъдат разгледани:  
 броят на ражданията – 2000 – 2016 година (годишни данни);  
 броят на ражданията – 2000 – 2016 година (месечни данни);  
 брой на ражданията според местоживеенето – град/село за 2009 г., 2012 г. 

и 2016 година; 
 брой на ражданията според юридическото семейно положение на 

родителите на новороденото – 2000 – 2016 година. 
 

Данните са от уебсайта на Националния статистически институт, като основни 
ползватели на тази информация са държавни органи на управлението, 
Неправителствени организации, различни научни организации и гражданите 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЖДАНИЯТА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000 – 2016 ГОДИНА 
 

Преди да бъдат представени резултатите от изследването е редно да се изясни 
цялостната структура на населението на Република България. 

2.1. Структура на населението като предпоставка за раждаемост. 

Факторите, които влияят на раждаемостта са много и не могат да бъдат 
обхванати изцяло в рамките на настоящия доклад, затова ще се обърне внимание на 
някой демографски характеристики, които оказват влияние върху раждаемостта. 

На първо място трябва да бъде съобразена възрастовата и половата структура на 
населението на Република България. Според данните на Националния статистически 
институт към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859 души, което 
представлява 1.4 % от населението на Европейския съюз. Мъжете са 3 449 978 (48.6 %), 
а жените - 3 651 881 (51.4 %), или на 1000 мъже се падат 1059 жени. Броят на мъжете 
преобладава във възрастите до 53 години. Към 31.12.2016 г. в градовете живеят 5 204 
385 души, или 73.3%, а в селата - 1897 474 души, или 26.7 % от населението на 
страната.  

Характерна черта на населението на България е, че продължава процесът на 
застаряване. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 472 116, 
или 20.7 % от населението на страната. Процесът на застаряване е по-силно изразен 
сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 
години е 24.1 %, а на мъжете - 17.2 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност 
сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на 
живота при тях. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, 
така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 42.5 години, а в 
селата - 46.2 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният 
дял на жените от общото население на страната. В резултат на външна миграция и 
смърт населението намалява. Този процес ясно може да бъде видян на фигурата по-
долу. 

Възпроизводството на населението е основен проблем у нас и останалите 
икономически развити страни. На фона на намаляване на раждаемостта, демографската 
статистика представя количествени променливи, които да могат да се включат в 
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различни аналитични изследвания с цел подобряване условията на живот и увеличаване 
на ражданията.  

 

 

2.2. Структурата на броя раждания на територията на Република България 
за 2009, 2012 и 2016 г. 

Една от задачите на настоящето изследване е да се изучаването структурата  на 
броя на родените деца по признака местоживеене. Трябва да се има предвид, че при 
раждане на дете се взима местожителството на майката и то бива зачислено към адреса 
и. 

Таблица 7. Структури на броя раждания по признак местожителство на 
територията на Република България за 2009, 2012 и 2016 години 

Годин
и 

Общ 
брой 
родени  

Град Село
Относителе
н дял - град 

Относителе
н дял - село 

σd Vd 

2009 81572 61088 
2048

4 
74.9% 25.1% 

35.2
% 

70.40
% 

2012 69678 52051 
1762

7 
74.7% 25.3% 

34.9
% 

69.87
% 

2016 65446 49066 
1638

0 
75.0% 25.0% 

35.3
% 

70.63
% 

Общо 216696 
16220

5 
5449

1 

 

Относителният дял на родените в градовете за 2009 г. е близо 75% от всички 
родени в страната, съответно на родените бебета в селата  възлиза на 25% при 
разсейване от 21%. Наблюдава се значителна разлика в броя на родените деца за 2009 г. 
по признака местожителство. 

Тъй като ражданията сe разглеждат като демографски процес, при който не се 
очакват големи разлики във времето (освен при особени обстоятелства, например 
война) не може да говорим за големи различия особено за малък интервал от време. Ето 
защо данните сочат, че през 2012 г. относителния дял на родените бебета в страната е 
74.7%, който не се различава съществено с този от 2009 г. Делът на бебетата, които са 
родени в селата е 25.6 при разсейване от 20.4%. Аналогични са и резултатите от 
последната изследвана година – относителният дял на родените в градовете е 75%, с 
което не се бележи разлика с тези за предходните години. Ражданията в селата заемат 
25% от всички раждания за 2016 г. Разсейването, което се наблюдава е в размер на 35%. 
От друга страна, степента на неравномерност между двете сравнявани структури е 
доста висока. За трите изследвани години тя варира около 70%, което показва, че 
ражданията в градовете са повече, отколкото в селата. 

2.3. Анализ на общото развитие 

 По отношение на общия брой на ражданията: 
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Абсолютният обем на броя на родените деца за периода  2000 г. – 2016 г. е 1 214 
343. Ако изследваното явление не проявяваше тенденция на развитие, то всяка година 
средно щеше да има по 71 432 родени деца. В абсолютни единици най–много раждания 
има през 2009 г. – 81 572, а най-малко през 2016 г. – 65 446 човека. 

 Най – голям абсолютен прираст при постоянна база се наблюдава през 2009 г., 
когато има увеличение в броя ражданията в размер на 3289 човека спрямо 2000 г., което 
възлиза на 1.04 пъти повече в сравнение с базовата година. Измерено в проценти това 
се равнява 4.2% повече в сравнение с родените бебета през 2000 г. Изследваното 
явление проявява и отрицателен абсолютен прираст през 2011 г. , когато има  17 595 
новородени по-малко в сравнение с базовата 2000 г., от своя страна, това възлиза на 
0.94 пъти обема на изследваното явление спрямо предходната година или в процентни 
единици това е намаление в размер на 6.2 %.  

Тъй като изследваното явление проявява тенденция на намаляване при анализа на 
верижна база се установи, че през 2008 г. спрямо 2009 г. е най-големият абсолютен 
прираст: –3289 бебета, което възлиза на 1.04 пъти обема на изследваното явление за 
предходната година. Изразено чрез процентна величина това прави 4 % намаление на 
ражданията 2008 спрямо 2009 година. Респективно най-малкият абсолютен прираст се 
наблюдава през 2016 г. спрямо 2009 г. –16126 родени бебета, т.е. през 2016 г. родените 
се равняват на 0.80 пъти от ражданията  през предходната период. В процентни 
единици това прави 19.8% намаление на ражданията за съответния период. 

Средногодишният темп на растеж възлиза на 0.36, което означава, че 
средногодишно броят на родените намалява с 0.36 пъти, т.е. всяка година има 
намаляване на  броя на ражданията в размер на 64 % от обема на изследваното явление 
за текущата година. 

В последните години се говори за увеличаващия се брой на извънбрачните 
раждания. Броят им е свързан с религиозните, културните и личностните възприятия на 
хората. Важен фактор е държавната политика, която подпомага самотните майки чрез 
различни помощи и облекчения. С цел да проследяване във времето и отчитане на 
разликите между броя на брачно и извънбрачно родените е направен анализ на общото 
развитие. Резултатът е представен в таблиците по-долу: 

 По отношение на брачните раждания: 

Абсолютният обем на брачните раждания за периода 2000 – 2016 г. е 588 643 
раждания. Ако изследваното явление не проявяваше тенденция на развитие, то всяка 
година средно щеше да има по 36 790 бебета, родени в брачен съюз. В абсолютни 
единици най-много са ражданията през 2000 г. – 45 724 (затова е избрана и за базова 
година при изчисляване на показателите при фиксирана база), най – малко раждания 
има през   2016 г. – 27 006 бебета. 

Най–голям абсолютен прираст при верижна база се наблюдава през 2007 г., 
когато има увеличение в броя на брачните раждания в размер на 37 719 деца спрямо 
предходната година, което възлиза на 1.06 пъти повече в сравнение с базовата година. 
Измерено в проценти това се равнява 2.9 % повече в сравнение с броя на родените в 
условията на брачен съюз бебета. Изследваното явление проявява предимно  
отрицателен абсолютен прираст, което се забелязва още през 2001 година –5964 бебета 
по-малко спрямо 2000 г., от своя страна, това възлиза на 0.87 пъти обема на 
изследваното явление спрямо предходната година или в процентни единици това е 
намаление в размер на 15 %.  
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При анализа при постоянна база се установи, че няма положителна тенденция на 
развитие. През 2016 г. спрямо 2000 г. е най-големият отрицателен абсолютен прираст –
18718 бебета, което възлиза на 0.59 пъти обема на изследваното явление за 2000 година. 
Изразено чрез процентна величина това прави 69.31 % намаление на родените деца в 
условие на брак между родителите. Респективно, най-малкият отрицателен абсолютен 
прираст се наблюдава през 2001 г. спрямо 2000 г. –5964 раждания по-малко, т.е. през 
2001 г. новородените се равняват на 0.87 пъти от новородените през предходната 
година. В процентно единици това прави 15% намаление на брачните раждания. 

Средно взето за изследвания период бебетата, родени в законен съюз между 
родителите намаляват с 1 170 раждания на година. 

Средногодишният темп на растеж възлиза на 0.97, което означава, че 
средногодишно броят на новородените в семейни двойки намалява 0.97 пъти, т.е. всяка 
година има намаление в броя на ражданията в размер на 3 %. 

 По отношение на извънбрачните раждания:   

Абсолютният обем на новородените, чиито родители нямат законен съюз 
помежду си за периода 2000 – 2016 г. е 625 700 деца. Ако изследваното явление не 
проявяваше тенденция на развитие, то всяка година средно щеше да има по 39 106  
извънбрачни раждания. В абсолютни единици най-много такива има през 2009 г.           
43 658, най-малко през 2000 г. 28 510 деца. 

При анализа на верижна база се установи, че през 2009 г. спрямо 2008 г. е най-
големият абсолютен прираст 3591 раждания, което възлиза на 1.09 пъти обема на 
изследваното явление за предходната година. Изразено чрез процентна величина това 
прави 8.23% увеличение ражданията през 2009 г. спрямо 2008 г. Респективно най- 
малкият абсолютен прираст се наблюдава през 2010 г. спрямо 2009 г. 2 400 раждания 
по-малко, т.е. през 2010 г. новородените се равняват на 0.95 пъти от новородените през 
предходната година. В процентни единици това прави 5.82 % намаление на ражданията 
за съответния период. 

Най-голям абсолютен прираст при постоянна база се наблюдава през 2009 г., 
когато има увеличение в броя на извънбрачните раждания  в размер на 15148 бебета 
спрямо 2000 г., което възлиза на 1.53 пъти повече обема на изследваното явление в 
сравнение с базовата година. Измерено в проценти това се равнява 34.70% повече в 
сравнение с броя на извънбрачните раждания за 2000 г. Най-малкият абсолютен 
прираст за изследвания период е регистриран през 2002 г. 273 родени бебета повече в 
сравнение с 2000 г. От своя страна, това възлиза на 1.01 пъти обема на изследваното 
явление спрямо базовата година или в процентни единици това е увеличение в размер 
на 1 %.  

В изследвания динамичен ред се наблюдава увеличение в броя на извънбрачните 
раждания средно с 620 бебета на година. Средногодишният темп на растеж възлиза на 
1.02, което означава, че средногодишно броят на извънбрачните раждания се увеличава 
с 1.02 пъти, т.е. всяка година има увеличение в броя на извънбрачните раждания в 
размер на 2 % . 

На база така получените резултати на фиг. №1 може да се види изменението на 
броя на брачните и извънбрачните раждания. 
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Фигура 2. Брой на брачните и извънбрачните раждания за периода 2000 -2016 
г. на територията на Република България 

 

В съответствие с целта на изследването е построена графиката на броя на 
ражданията за периода 2000 – 2016 г. на територията на Република България (месечни 
данни). За коректното установяване на наличието на тренд и сезонен компонент е 
приложен коефициентът на автокорелация от първи порядък За да бъде анализиран 
коректно изследваният времеви ред е разделен на отделни компоненти. За целта е  
използван Метод на отношенията на фактическите към изгладените стойности 
(МОФИС) 

 

Фигура 3. Брой раждания за периода 2000 – 2016 година по месеци 

 

В резултат на сезонността, през месец август се наблюдава 318,8% увеличение 
на броя на ражданията спрямо средното за периода.  

След като компонентите на времевия ред бяха разделени се прилага метода на 
експоненциалното изглаждане. Той има 3 параметъра, които се подлагат на тест за 
статистическа значимост. Проверката показа, че те са статистически значими. Техните 
стойности са:  



193 

α=0,997; γ= 0,112; δ=0,999 

Таблица 8. Прогнозни стойности за 2017 г. за броя на ражданията 

Месец/ 

Година 

Точкова 
оценка 

Долна 
границ

а 

Горна 
граница 

 Месец/

Година

Точкова 
оценка 

Долна 
граница 

Горна 
граница 

Месец/

Година

1.2017 5342 5234 5450 7.2017 5229 4842 5616 7.2017 

2.2017 5326 5164 5488 8.2017 5210 4778 5643 8.2017 

3.2017 5306 5097 5515 9.2017 5191 4713 5670 9.2017 

4.2017 5286 5032 5539 10.2017 5171 4645 5696 10.2017

5.2017 5266 4968 5564 11.2017 5149 4576 5722 11.2017

6.2017 5247 4905 5589 12.2017 5133 4511 5754 12.2017

 

Разглеждайки таблица 2, може да се твърди за октомври например, че с 95% 
гаранционна вероятност очакваните раждания ще бъдат 5 171 или ще се намират в 
интервала от 4 645 до 5 696. 

Експоненциалното изглаждане като метод за прогнозиране на месечните данни 
за броя на ражданията на територията на Република България за периода 2000 – 2016 г. 
е по-целесъобразен метод в сравнение с трендовите модели. Така например с 
понижаване на броя на населението, респективно родилния контингент, няма как да се 
очакват повече раждания. За изследвания показател е логично да се предположи, че 
бъдещите стойности ще зависят повече от последните членове на реда, отколкото на 
първите. Респективно на последните стойности ще бъде отдадена по-голяма тежест в 
сравнение с първите. Броят на ражданията е особен показател, тъй като върху него 
влияят множество други фактори. 

 

III.ОСНОВНИ ИЗВОДИ: 

 
Както бе упоменато, броят на ражданията зависи и от различни културни, 

образователни, религиозни и личностни желания на индивида, които няма как да бъдат 
изложени понастоящем. По отношение на структурата на броя на новородените беше 
установено, че преобладаващите раждания са в града, като се запазва голяма степен на 
неравномерност между местожителството. Това е така, защото по-голямата част от 
населението живее в градовете, където има повече работни места, здравни заведения, 
детски градини и училища и т.н.  

От анализа на общото развитие беше установено, че общият брой на ражданията 
за изследвания период на територията на Република България намалява. Това е така от 
една страна, заради намаляващия родилен контингент, и от друга от застаряващото 
население. 

Интересен факт е, че за периода 2000 г. – 2016 г. броят на извънбрачните и 
брачните раждания променят пропорцията си. Ако в началото на новия век бебетата, 
родени в условията на брачен съюз между родителите са повече, то след 2007 г. техния 
брой отстъпва на тези, които са извънбрачни.  
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Резултатите от направената прогноза за общия брой на ражданията по месечни 
данни за 2017 г. показва намаляване на ражданията за прогнозния период. 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА 

БРОЯ НА РАЖДАНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 
2000-2016 ГОДИНА 

Резюме: Демографските процеси и явления са изключително важни и актуални 
във всяко едно общество. Те се проявяват като отражение на дадена социално-
икономическа политика във всичките и аспекти – здравеопазване, правосъдие, 
образование, култура, икономическо и техническо развитие и др. За да се използват 
ефективно ресурсите на дадена страна е необходимо да се знае структурата на нейното 
население. Демографската статистика осигурява стабилна основа за разработването на 
надеждни политики по отношение на планирането на развитието на човешкия ресурс. 
Целта на настоящето изследване е изучаване изменението на броя на ражданията за 
периода 2000 – 2016 г., както и да се изгради прогнозa за следващата  календарнa 
годинa (месечни данни). Също така ще бъде разгледана структурата на  ражданията по 
местоживеене (град село) за три непоследователни години – 2009, 2012 и 2016 г. 
Изследване на някои от факторите, влияещи върху ражданията. 

Ключови думи: раждания, динамика, МОФИС, прогноза. 

 

STATISTICAL SURVEY OF THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE 
NUMBER OF BIRTHS ON THE TERRITORY OF REPUBLIC OF BULGARIA FOR 

THE PERIOD OF 2000 – 2016 

Abstract: The demographic process and phenomenon are extremely important and up-
to-date in every society. They manifest as a reflection of a current socio – economic politics in 
every aspect – healthcare, justice, education, culture, economical and technical development. 
In order to use effectively the resources of a country it is necessary to know the structure of 
it`s population. The demographic statistics contributes to a stable basis for the development of 
reliable politics in order to capitalize the population`s resource. The target of the current 
survey is the examination of the birth rate for the period of 2000 to 2016 and also to forecast 
the rates for the following year (month data). The structure of births by domiciliary for three 
inconsistend years – 2009, 2012 and 2016, will be examined as well. 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА БРОЯ И 

СТРУКТУРАТА НА  БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В РЕГИОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2003-2017 ГОДИНА 
СНЕЖАНКА БОБЕВА72 

 

Безработицата в районите на Република България е един от често коментираните 
и важните проблеми в съвремието ни, пред които са изправени управляващите орани от 
години наред. Всеобщо мнение е, че се забелязва тенденция на засилен ръст на 
безработниете в различните части на страната. 

Последица от безработицата е обезлюдяването на голяма част на градовете и 
селата, резултат от миграцията на населението. По този начин се пораждат проблеми в 
различни райони на страната, свързани със застаряването на населението. Наблюдава се  
недостиг на квалифицирана работна ръка, а също и на млади дейни хора, които са 
способни да създадат свой бизнес, вследствие на което биха се отворили и нови 
работни места. Предвид изложената информация/проблематиака до момента, в 
настоящия доклад ще се проследи динамиката и структурата на безработните лица в 
районите на Република България  

Обектът на изследването е съвкупността от безработните на ниво район и общо 
за страната за периода 2003-2017 година по тримесечия, като данните за 2017г са до 
второто тримесечие включително.  

Предметът на изследването са динамиката в броя безработни лица и структурата 
на безработните по признака продължителност на безработицата за периода 2003-2017 
година. 

Целта на доклада е да се представят данните от направено изследване на 
трайната тенденцията и сезоността в изменението на броя на безработните лица в 
шестте района на страната- Северозападният, Сверният централен, Северно източния, 
Югоизточният, Южният централен и Югозападният район. Използваните данни са по 
тримесечия и обхващат периода 2003-2017г. Ще бъде представена структурата на 
безработните лица по продължителност на безработицата. 

Източник на данните за изследването е Националният статистически институт 
(НСИ), а обработката е извършена с помощта на SPSS версия 19. 

С предсатянето на данните ще се проверят следните хипотези: 

Първо: Броят на безработните в страната и в отделните райони проявяват тенденция на 
намаляване. 

Второ: Съществува ясно изразена сезонност в броя на безработните лица. 

Трето: Съществува разлика в трайната тенденция на изменението на броя на 
безработните по отделните райони в страната. 

Четвърто: Структурните влияния по признака продължителност на безработицата 
оказват съществено влияние за броя на безработните. 

Следва да бъдат представени резултати от направеното изследване, като първо ще 
бъдат ще бъдат анализирнаи графиките на динамиката на безработните в различните 
региони: 

                                                 
72 Студент в магистърска степен, специалност „Статистика и иконометрия“, УНСС 
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Фигура 1-  Разпределение на броя на безработните в Северните райони на България- 
Северозападен, Северен централен и Североизточен 

 

В трите региона се наблюдава тенденция на намаление на броя на безработните. 
Прави впечатление,  че най-висок е броят на безработните през 2003г, като 
Североизточния регион е с най-високи стойности в сравнение с останалите два региона- 
броя на безработните е около 200 000 души. Силно впечатление прави, че най-малък, в 
сравение с останалите два региона, е броят на безработните в Северозападния рагион 
около 50 000 души. 

От 2003 година до около 2008 г безработните проявяват тенденция на 
намаление, след което посоката на тренда се променя и от четвъртото тримесечие на 
2009 се наблюдава увеличение на безработните в трите региона до 2013г. От 2015г  
безработните намаляват и тази тенденция се запазва до Q2 2017г. 

Фигура 2-  Разпределение на броя на безработните в Южните райони на България- 
Югозападен, Южен централен и Югоизточен 
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Броят на безработните в тези три Южни региона е занчително по-висок от 
Северните региони. През 2003 година безработните в Югозападния регион са около 200 
000 души, в Югоизточния около 90 000 души и в Южния централен- 300 000 души.  

От 2003 година до около 2008 г безработните проявяват на тенденция на 
намаление, след което посоката на тренда се променя и от четвъртото тримесечие на 
2009 се наблюдава увеличение на безработните в трите региона до 2013г. От 2015г  
безработните намаляват и тази тенденция се запазва до Q2 2017г. 

За целите на по-задълбочен анализ на предтавената динамика следва да се 
преставят проверки за наличие на тренд в изложената по-горе информация, също ще се 
направи проерка за наличи е на сезонност и избор на най-добър модел. 

За установяването наличието на тренд и сезонност се използва коефициента на 
автокорелация от първи порядък, както и Методът на фактическите към изгладените 
стойности (МОФИС), който служи за сезонна декопозиция.  

Следва да се предсатви анализа от избора най-добър модел за всеки регион и да 
се анализират данните от направените  прогнози, чийто хоризотнт е тригодишен. 

На практика се оказва, че има наличие на сезонност във всички региони, като 
проверкта показва, че тя е изразена предимно през първото и второто тримесечие или 
това означава, че тогава броят на безработните е по-висок в сравнение със средните 
нива на безработица за годината.  

Избора на най-добър модел за всеки регион се прави на база на получените 
данни от SPSS. За да се установи кой сред моделите е най-подходящ се сравняват 
изчислените стандарти грешки на оцанката и коефицентите на детерминация. 

От направените проверки се установи, че най-добрият модел, описващ 
динамиката на безработните за всеки от шестте региона на страната е кубичният. Това 
обобщение е направено с помощта на стистическия софтуер SPSS, като са спазени 
необходимите процедури преди това. 

 Направена е проверка за адекватност на моделите за всеки от регионите по 
отделно, като най-добрият модел се избира на база на това дали той е адекватен и чиято 
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стоност на коефициянта на детерминация (R2) e с най-висока стойност, което значи, че 
това е моделът описващ най-добра обяснителна способност. 

С цел да се предсавят част от даннните от изследването, на база на който е изготвен 
настоящия доклад, е предсавен гафичния образ на кубичния модел, който се оказава с 
най-добри показатели в сравнение с останалите модели. 

Фигура 3- Графичен образ на Кубичния модел на безработните в Югозападния район 

 

 

 

Полученият кубичен модел има следния вид: 

 

= β₀ + β₁.t +β .t 	+β .t +ε 
uneployed..north..west = 150.046 + (-13.137).t+ 0.514.	  +(-0.006). + ɛi 

Получените данни в модела нямат ясна икономическа интерпретация, което 
позовлява за вбъдеще да се напавят допълнителни тестове с различни критерии за 
адекватност на модела. 

Прогнозните данни показват,че броят на безработните във всеки от регионите 
ще намалее през следващите три години. 

Иследването на структурните влияния обогатява информацията в настоящия 
доклад и  разкрива вътрешния строеж и състава на съвкупностите на безработните в 
Северозападня регион.  

Резулатите от изследване на структурните влияния между мъжете и жените 
както в Северозападния район, така и в Република България по признака 
продължителност на безработицата през годините 2003, 2006, 2008, 2012 и 2015 година 
са със стойности на коефициента на вариация (Vh%) са под 100%, от където следва че 
равномерността на структурата е ниска. 
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Забелязват много малки разлики в неравномерността на мъжете и жените, както 
в Северозападния район, така и като цяло за България. От това следва, че 
равномерността на структурата по признака продължителност на безработицата през 
2003 година е незначителна. През 2006 година се наблюдава значителна разлика в 
структурите между мъжете и жените в Северозападния район и тези в страната. При 
мъжете от Северозпадния район неравномерността на структурата е заначителна в 
сравнение с тези на жените както в района, така и в страната. През 2008г най-ниски 
стойности на структурните влияния са при жените. 

Структурните влияния за страната намаляват през 2012 и 2015 година, като по-
високи са стойностите при мъжете, докато в Северозападния район структурните 
влияния се увеличават и впечатление правят високите стойности в неравномерността на 
структурата при жените през 2015 година. Тогава за пръв път от разглеждания период 
структурната неравномерност на жените е по-голяма от тази на мъжете в 
Северозападния район. 

От проведеното изследване за структурни влияния за годините 2003, 2006, 2008, 
2012 и 2015 година се вижда, че като цяло стойностите не са високи, но 
неравномерността на структурата в Северозападния район по признака 
продължителност на безработицата е по-голяма от тази в страната, както и че има 
разлика в половото съотношение по структурата на  изследвания признак, като тази 
разлика е в полза на мъжете. 

От представеното емпирично изследване в настоящия доклад става ясно, че 
броят на безработните ще намалее общо в страната и в отделните райони, съдейки се по 
данните на прогнозните стойности. Поради тази причина Хипотеза 1, гласяща, че броят 
на безработните в шестте района на България проявява тенденция на намаляване, се 
приема. 

Хипотеза 2 в случая се приема или налюдават се сезонните влияния в 
динамичните редове. Хипотезата, гласяща че съществува разлика в трайната тенденция 
на изменението на броя на безработните по отделните райони в страната, се приема. 

 Структурните влияния изследвани в дипломния проект показват,че има наличие 
на структурна неравномерност по призанака продължителност на безработицата, но 
тази неравномерност не е голяма. Разгледаните години на структурна неравномерност, 
показват, че тя е най-силно изразена в Северозападния район при мъжете- стойностите 
там са най-големи, докато структурните различия сред мъжете и жените общо в 
страната са по-малки. 

От представената до момента информация може да се обобщи, че целта на 
настоящото е изследване е достигната, защото са установени основните тенденции във 
времевите редове в регионите на Република България. Изследвана е сезонността и е 
анализирано нейното влияние, което както показват данните, не е особено значително. 
Изследването на структурните влияния по признака продължителност на безработицата 
в Северозападния район и България помогна за по-голяма изчерпателност на доклада и 
показа,че има наличие на неравномерност, изразено предимно при мъжете, както в 
страната, така и в изследвания район. 

 

Използвана литература: 

1. Национален статистически институт 

2. Павлова, В., С. Чипева, Статистика. Изд. „Нова звезда“, С., 2012 
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УСПЕВАЕМОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОГНОЗИТЕ НА ФУТБОЛНИ 

СРЕЩИ С ПОМОЩТА НА МНОЖЕСТВЕНА ЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ 
ТОДОР БОРИСОВ73 

 

Въведение     

Основната цел на доклада е да се открие и приложи най-подходящият 
статистически метод за предвиждане на резултата в изследваното социално-
икономическо явление. Тоест, с помощта на статистическия инструментариум да се 
намери начин, да се предвиди крайният победител от дадена футболна среща. За целта 
са изследвани 52 фактора влияещи на крайният резултат. Изборът на обясняващи 
променливи е базиран на стъпковта регресия. Използваните данни са основно от 
официалният сайт на УЕФА. Изследването е изчерпателно, като включва всички 
мачове за една година от турнира Шампионска лига. Двубоите от груповата фаза (96) са 
използвани за база, на която се състави регресионният модел, а останалите двубои – 
осминафинални срещи (16) , четвъртфинални срещи (8), полуфинални срещи (4) и 
финал (1) бяха използвани, както за актуализиране на параметрите (βi) на съставения 
вече модел, така и за прогнози.  

Същност     

Едно от условията при, които регресионият анализ е приложим е всички 
изследвани явления да са разположени на силни скали. В случая резултатната 
променлива – крайният изход от даден футболен двубой е разположена на ординална 
скала. С цел адаптиране към едно от главните условия за приложение на регресионен 
анализ,  се създаде нова променлива „голова разлика домакин „ (Y5), която 
представлява разликата между отбелязаните голове на отбора домакин (Y1) и 
допуснатите голове на отбора домакин (Y2) . 

(Y5) = (Y1) - (Y2). 

Резултативната променливата Y5 (голова разлика, домакин) бе тествана с 
множество модели, от които най-добър (избран с помощта на стъпкова регресия) се 
оказа следният модел: = + + + + + + + + + +  

Където: 
( ) -  Неточни удари за отбора  домакин  
( ) - Удари в рамката на вратата за отбора домакин  ( ) - Корнери за отбора домакин  
( ) - Пробягани километри за отбора домакин  
( ) - Средна цена (млн. в евро) на титулярите за отбора гост  
( ) - Неточни удари за отбора  гост  
( ) - Удари в рамката на вратата за отбора гост  
( ) - Корнери за отбора гост  
( ) - Пробягани километри за отбора гост  
( ) - Средна цена (млн. в евро) на титулярите за отбора гост  

 

Таблица 1                           Model Summary 

                                                 
73 Докторант към катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

,643a ,413 ,344 1,505

a. Predictors: (Constant), Средна цена (млн. в евро) на 
титулярите(гост), Средна цена (млн. в евро) на титулярите 
(домакин), Пробягани километри (гост), Неточни удари (гост), 
Неточни удари (домакин), Корнери (домакин), Удари в рамката на 
врата (домакин), Корнери (гост), Удари в рамката на врата (гост), 
Пробягани километри (домакин) 

 

Според коефициента на детерминация (R Square), 41,3 % от измененията в 
головата разлика на домакините се дължат на измененията във факторните променливи 
включени в модела. 

 

Таблица 2                                                            ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean  Square F Sig. 

Regression 135,530 10 13,553 5,985 ,
000a 

Residual 192,470 85 2,264   

Total 328,000 95    

a. Predictors: (Constant), Средна цена (млн. в евро) на титулярите(гост), Средна цена (млн. 
в евро) на титулярите (домакин), Пробягани километри (гост), Неточни удари (гост), Неточни удари 
(домакин), Корнери (домакин), Удари в рамката на врата (домакин), Корнери (гост), Удари в 
рамката на врата (гост), Пробягани километри (домакин) 

b. Dependent Variable: Голова_разлика_домакин 

Емпиричното равнище на значимост (sig)  е по-малко от нула което значи, че 
моделът е адекватен. Въпреки това възниква въпроса, може ли настоящият модел да се 
подобри с цел по- точни прогнози ? Дали, крайният изход зависи  от цената на единия и 
другия отбор или в по-голяма степен от разликата в цените на двата отбора ? Дали 
зависи от пробяганите километри на единия и другия отбор или в по-голяма степен 
разликата между тях ? Дали резултативната променлива се влияе от броя на 
отправените удари за отбора домакин и от тези за отбора гост или от разликата между 
тях и т.н. Затова се създаде нов модел включваш избраните вече факторни променливи, 
обединени в новосъздадени такива. Например вместо да се изследва броя на 
отправените удари в рамката на вратата за отбора домакин (Х7) и броя на отправените 
удари в рамката на вратата за отбора гост (Х8) се създаде нова променлива (Q3) 
изразяваща разликата между ударите във вратата за отбора домакин (Х7 ) и тези за 
отбора гост (Х8). Аналогично се създадоха още 4 такива променливи както следва: 

Q2 - Разлика в неточните удари към врата (за отбора домакин) 

Q3 - Разлика в ударите във врата (за отбора домакин) 

Q4 - Разлика в изпълнените корнери (за отбора домакин) 

Q6 - Разлика в пробяганите километри (за отбора домакин) 

Q17 - Разлика в средната цена (млн. в евро) на титулярите ( за отбора домакин) 

Q2=( ) - ( ). 

Q3=( ) - ( ). 
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Q4=( ) - ( ). 

Q6=( ) - ( ). 

Q17=( ) - ( ). 

Новосъздаденият модел придоби следният вид: = + + + + +  

 

Таблица 3              Коефициенти на корелация и детерминация 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,803a ,645 ,626 1,316

a. Predictors: (Constant), Разлика в изпълнените корнери (за отбора домакин), Разлика в 
пробяганите километри (за отбора домакин), Разлика в средната цена (млн. в евро) на титулярите ( 
за отбора домакин), Разлика в неточните удари към врата (за отбора домакин), Разлика в ударите 
във врата (за отбора домакин) 

 

Според коефициента на детерминация (R Square), 64,5 % от измененията в 
головата разлика на домакините се дължат на измененията във факторните променливи 
включени в модела. Според коефициента на Пирсън R = 0,803 корелационната 
зависимост между явления е силна. Резултатите показват, че направената 
трансформация е опростила и същевременно подобрила модела. В таблица 4 са 
поместени и самите регресионни коефициенти. От последната колона се вижда, че 
емпиричното равнище на значимост (sig) при всички параметри е по - малко от приетия 
риск за грешка а= 0,05, следователно параметрите за значими. 

 

Проверка за наличие на мултиколинеарност. По същество 
мултиколинеарност възниква тогава, когато е налице висока корелационна зависимост 
между две или повече обясняващи променливи в множествения регресионен модел. 
Съществуват множество критерии за установяване на мултиколинеарност74. В случая е 
използвана корелационната матрица на независимите променливи (таблица 5). Няма 
строго разграничение кога мултиколинеарност се счита за опасна и кога тя може да 
бъде пренебрегната в нализа. Някои автори приемат, че  това явление става опасно, 
когато съответните корелационни коефициенти между факторните променлив са 
|	R ⁄ | ≥ 0,7 други |	R ⁄ | ≥ 0,5. Тази корелация би била потенциална причина за 

поява на неблагоприятни ефекти. В изследвания случай най-силна връзка е между  
разлика в средната цена (млн. в евро) на титулярите ( за отбора домакин) и разлика в 
ударите във врата (за отбора домакин) = - 0,46 , което ни дава основание да приемем, че 
няма наличие на мултиколинеарност. 

 

 

 

 

                                                 
74 Вж. Съйкова и кол. Глава 10 т. 4, 2002 
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Таблица 5                                                                         корелационна матрица 

  

  

Разлика в 
изпълнените 
корнери (за 

отбора домакин) 

Разлика в 
пробяганите 
километри (за 

отбора домакин) 

Разлика в 
средната цена 

(млн. в евро) на 
титулярите ( за 
отбора домакин) 

Разлика в 
неточните удари 
към врата (за 

отбора домакин) 

Разлика в 
ударите във 

врата (за отбора 
домакин) 

Разлика в 
изпълнените 
корнери (за 
отбора домакин) 

1 -0,108 -0,047 -0,409 -0,271

Разлика в 
пробяганите 
километри (за 
отбора домакин) 

-0,108 1 0,368 0,007 -0,261

Разлика в 
средната цена 
(млн. в евро) на 
титулярите ( за 
отбора домакин) 

-0,047 0,368 1 -0,031 -0,462

Разлика в 
неточните удари 
към врата (за 
отбора домакин) 

-0,409 0,007 -0,031 1 -0,232

Разлика в 
ударите във 
врата (за отбора 
домакин) 

-0,271 -0,261 -0,462 -0,232 1

Разлика в 
изпълнените 
корнери (за 
отбора домакин) 

0,001 0 0 -0,001 0

Разлика в 
пробяганите 
километри (за 
отбора домакин) 

0 0,001 0 0 0

Разлика в 
средната цена 
(млн. в евро) на 
титулярите ( за 
отбора домакин) 

0 0 0 0 0

Разлика в 
неточните удари 
към врата (за 
отбора домакин) 

-0,001 0 0 0,002 0

Разлика в 
ударите във 
врата (за отбора 
домакин) 

0 0 0 0 0,001

Проверка за адекватност на модела. Най-общо дефинирана, адекватността на 
регресионния модел е степента на достоверно представяне на изучаваната зависимост 
чрез модела въз основа на конкретни емпирични данни. В статистиката са разработени 
различни методи за проверка адекватността на регресионните модели съобразно 
конкретния вид на модела. Процедурата представлява статистическа проверка на 
хипотези, като по-голямата част от методите са основани на използването на F-
критерия. При този метод се сравняват две независими оценки на общата вариация на 
зависимата променлива. Като процедура се преминава през основните стъпки на СПХ. 
Емпиричното равнище на значимост (sig=0,000) поместено в последната колона на 
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таблица 6  е по-малко от приетия риск за грешка а = 0,05, което значи, че моделът е 
адекватен. 

 

Таблица 6                                                        Проверка на 
адекватност  

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regressi
on 

283,622 5 56,724 32,754 ,000a

Residual 155,867 90 1,732     

Total 439,49 95       

a. Predictors: (Constant), Разлика в изпълнените корнери (за отбора 
домакин), Разлика в пробяганите километри (за отбора домакин), Разлика в 
средната цена (млн. в евро) на титулярите ( за отбора домакин), Разлика в 
неточните удари към врата (за отбора домакин), Разлика в ударите във 
врата (за отбора домакин) 

b. Dependent Variable: Голова_разлика_домакин 

 

Диагностика на остатъчния компонент:  

* проверка за нормално разпределение  

* проверка за хомоскедастичност  

* проверка за серийна независимост 

 

* проверка за нормално разпределение 

Първи етап: дефиниране на нулевата и алтернативната хипотеза 

H0: Разпределението на остатъците не се различава от нормалното. 

H1: Разпределението на остатъците се различава от нормалното. 

Втори етап: определя се желаната вероятността за грешка от първи род: α = 0,05. 

Трети етап : избор на метод за проверка на хипотезата – в случая ще се използва 

тестът на Жарк-Бера 

Четвърти етап : изчисляване на емпирично равнище на значимост (Prob)– в 

случая това изчисление ще стане със софтуера EViews. 
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Графика 1   тест на Жарк-Бера 

 

 

Сравнява се равнището на значимост(0,955085) с риска за грешка(0,05) и  се 
взима решение. Тъй като 0,955085 ≥ 0,05, то нямаме основание да отхвърлим нулевата 
хипотеза в полза на алтернативната. 

H0: Разпределението на остатъците не се различава от нормалното.                        

* проверка за серийна независимост 

Изследването на корелограмата на остатъците показва, че не е налице серийна 
автокорелация, защото автокорелационните коефициенти са в доверителните интервали 
на значимост. Корелограмата на повдигнатите на квадрат остатъци също не доказва 
серийна автокорелация. 

* проверка за хомоскедастичност 

Първи етап: дефиниране на нулевата и алтернативната хипотеза 
H0: Няма  хетероскедастичност. 
H1: Налице е хетероскедастичност. 
Втори етап: определя се желаната вероятността за грешка от първи род: α = 

0,05. 
Трети етап : избор на метод за проверка на хипотезата – в случая ще се използва 

тестът на White 
Четвърти етап : изчисляване на емпирично равнище на значимост (Prob)– в 

случая това изчисление ще стане със софтуера EViews. 

 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.909290     Prob. F(20,75) 0.5769

Obs*R-squared 18.73501     Prob. Chi-Square(20) 0.5391

Scaled explained SS 15.46026     Prob. Chi-Square(20) 0.7495

 

Пети етап: сравнява се равнището на значимост(0,5769) с риска за грешка (0,05) и  се 
взима решение. Тъй като 0,5769 ≥ 0,05, то нямаме основание да отхвърлим нулевата 
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хипотеза в полза на алтернативната. Няма хетероскедастичност ,тоест налице е 
хомоскедастичност. 

Трябва да се избере параметричен или непараметричен тест. Параметричният 
тест изисква разпределението на остатъците да е нормално и остатъците да са 
независими помежду си. В предишната точка на задачата бе доказано ,че 
разпределението е нормално и остатъците са независими помежду си, това е причината 
да се използва параметричния тест на     Prob. F(20,75)  с  0.5769415662245976.   

След като сме намерили параметрите на модела остава да намерим значенията 
на факторните променливи . Проблемът тук е, че всеки един от отборите, които ще 
играят на 1/16 финала са изиграли само 6 мача. Тоест реда е прекалено къс за да може 
да бъде прогнозиран. Въпреки това единствено и само с илюстративна цел ще бъде 
направена прогноза на факторните променливи (Q2, Q3, Q4, Q6,  Q17) включени в 
представения модел, за всеки един от отборите класирали се на 1/16 финала . 
Прогнозата ще бъде направена чрез най-лесната за изчисляване и най-широко 
използваната алгебрична средна – средната аритметична. 

 

Прогнози 

Прогнозната стойност за головата разлика  за двубоя на Manchester City срещу 
отбора на Barcelona ще бъде равна на :       
 Manchester City vs Barcelona ∗ =  +  Q2 +  Q3 +  Q4 +  Q6 +  Q17 ∗ = 0,56  - 0,09* 1,67 + 0,18 *(-1,83)  -  0,17 (-3,17) + 0,09* 2,98 + 0,1* (-
8,21)=0,056 

Прогнозата е, че головата разлика на отбора домакин ще бъде рана на 0,06 0 , 
тоест че двата отбора ще отбележат еднакъв брой голове и двубоят ще завърши без 
победител. 

След като моделът бъде актуализиран с данните от последния двубой Manchester 
City vs Barcelona ще бъде направена и прогноза за следващия двубой Bayer Leverkusen 
vs Paris Saint Germain .  Запазвайки изказания алгоритъм ще бъдат прогнозирани и 
крайните изходи от оставащите двубой.  

Таблица 7 

Двубой Ŷ∗  Y5 
Прогноза за 
домакина 

Действителен 
изход 

Успеваемост 
в % 

Manchester 
City Barcelona 0,06 -2,00 Равенство Загуба 0,00%

Bayer 
Leverkusen 

Paris Saint 
Germain -0,05 -4,00 Равенство Загуба 0,00%

Arsenal 
Bayern 
Munich -1,26 -2,00 Загуба Загуба 33,33%

AC Milan 
Atletico 
Madrid -0,82 -1,00 Загуба Загуба 50,00%

Zenit 
Petersburg 

Borussia 
Dortmund -0,80 -2,00 Загуба Загуба 60,00%

Olympiakos 
Manchester 
United -1,05 2,00 Загуба Победа 50,00%

Galatasaray Chelsea -0,64 0,00 Загуба Равенство 42,86%
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Schalke 04 Real Madrid -1,58 -5,00 Загуба Загуба 50,00%

Atletico 
Madrid AC Milan 1,84 3,00 Победа Победа 55,56%

Bayern 
Munich Arsenal 2,41 0,00 Победа Равенство 50,00%

Paris Saint 
Germain 

Bayer 
Leverkusen 1,14 1,00 Победа Победа 54,55%

Barcelona 
Manchester 
City 1,27 1,00 Победа Победа 58,33%

Chelsea Galatasaray 1,68 2,00 Победа Победа 61,54%

Real Madrid Schalke 04 2,49 2,00 Победа Победа 64,29%

Borussia 
Dortmund 

Zenit 
Petersburg 1,81 -1,00 Победа Загуба 60,00%

Manchester 
United Olympiakos 1,63 3,00 Победа Победа 62,50%

Barcelona 
Atletico 
Madrid 1,97 0,00 Победа Равенство 58,82%

Manchester 
United 

Bayern 
Munich -1,76 0,00 Загуба Равенство 55,56%

Real Madrid 
Borussia 
Dortmund 1,10 3,00 Победа Победа 57,89%

Paris Saint 
Germain Chelsea 0,30 2,00 Равенство Победа 55,00%

Chelsea 
Paris Saint 
Germain 0,66 2,00 Победа Победа 57,14%

Двубой Ŷ∗  Y5 
Прогноза за 
домакина 

Действителен 
изход 

Успеваемост 
в % 

Borussia 
Dortmund Real Madrid -0,41 2,00 Равенство Победа 54,55%

Atletico 
Madrid Barcelona -1,00 1,00 Загуба Победа 52,17%

Bayern 
Munich 

Manchester 
United 2,60 2,00 Победа Победа 54,17%

Atletico 
Madrid Chelsea 0,10 0,00 Равенство Равенство 56,00%

Real Madrid 
Bayern 
Munich 0,12 1,00 Равенство Победа 53,85%

Bayern 
Munich Real Madrid 0,71 -4,00 Победа Загуба 51,85%

Chelsea 
Atletico 
Madrid 0,81 -2,00 Победа Загуба 50,00%

 

Във третата колона на таблица 9 са показани изчислените прогнози на базата на 
модела. ∗ =  +  Q2 +  Q3 +  Q4 +  Q6 +  Q17 
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Когато прогнозната стойност е била над 0,5 е прието, че отборът домакин ще 
победи.Когато прогнозната стойност е била под 0,5 е прието, че отборът домакин ще 
загуби. Когато Y∗	ϵ	[	0,5	; 0,5] прогнозата е била, че головата разлика на отборът 
домакин ще е нула, тоест че двубоят ще завърши наравно. 

 

Заключение        

За всичките 28 прогнози моделът се оказал адекватен , тъй като емпиричното 
равнище на значимост за всички модели бе по-малко от приетия риск за грешка a = 0,05 

Прави впечатление, че след актуализирането на модела (добавянето на нова 
информация след всяка футболна среща) е довело до намаляване на коефициентът на 
детерминация. За първата прогноза коефициентът на детерминация е бил 64,53 % , 
докато за последната 58,43 % . Въпреки това през целия изследван период се наблюдава 
силна корелационна зависимост 0,7644 ≤ R ≤ 0,8033. При изследване стойностите на 
регресионните коефициенти, единственото по-голямо изменение се наблюдава в 
стойността на константата. В конкретния регресионен модел, константата отразява 
преимуществото  на фактора домакинство. Логичното обяснение за спада на 
коефициента е, че в края на надпревара отборите стават все по равностойни и 
домакинството оказва по-малко влияние. За всяка една от прогнозите, параметрите са 
били статистически значими. Емпиричното равнище навсякъде е било по-малко от 
приетия риск за грешка а = 0,05. Във втората колона на таблица 8 са представени 
коефициентите предлагани от букмейкарите за познат краен победител, а в третата 
коефициентите за позната точна голова разлика на отборът домакин.  

 Таблица 8 

Двубой Коефициент за познат 
победител 

Коефициент за 
позната голова 
разлика 

Arsenal Bayern Munich 2,13  

AC Milan Atletico Madrid 2,60 4,50 

Zenit Petersburg Borussia Dortmund 2,21  

Schalke 04 Real Madrid 1,82  

Atletico Madrid AC Milan 2,00  

Paris Saint 
Germain Bayer Leverkusen 

1,90 4,50 

Barcelona Manchester City 1,95 4,50 

Chelsea Galatasaray 1,77 4,33 

Real Madrid Schalke 04 1,53 4,33 

Manchester United Olympiakos 1,89  

Real Madrid Borussia Dortmund 1,90  

Chelsea Paris Saint Germain 2,33  

Bayern Munich Manchester United 1,55  

Atletico Madrid Chelsea 3,50 3,50 



210 

   Общо    29,073   25,66  

Рекапитулацията показва, че въпреки сравнително високия коефициент на 
детерминация едва 14 от всички 28 прогнози отнасящи се за краен победите бяха 
познати успешно, което прави 50 % успеваемост. По важно в случая е каква би била 
рентабилността на прогнозите. Например, ако заложим на всички прогнозирани мачове 
по 1 лв., това би означавало , че общият ни залог би бил 28 лв. 14 от прогнозите няма да 
ни донесат никаква печалба, защото не са познати, а останалите 14 ще ни донесат 
печалба от 29, 073 лв. След като разделим общия залог на общата печалба 28/29,073 се 
получава ≈ 1,04. Това означава, че за всеки инвестиран лев ще спечелим 4 стотинки. 
Три са основните причини, които могат да бъдат търсени за ниската печалба. Първата е 
невключени важни фактори оказващи влияние върху крайния резултат на дадена 
футболна среща. Втората причина е неточна прогноза на самите факторни променливи. 
Добре би било да се тестват други начини за прогнозиране на самите фактори и също 
така да се провери какви биха били прогнозите за краен победител при верни прогнози 
за обясняващите променливи. Третата причина, е че коефициентите, които предлагат 
букмейкарите са подценени спрямо вероятността за сбъдването на събитието.  
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УСПЕВАЕМОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОГНОЗИТЕ НА ФУТБОЛНИ 
СРЕЩИ С ПОМОЩТА НА МНОЖЕСТВЕНА ЛИНЕЙНА РЕГРЕСИЯ 

Резюме: Докладът представлява изследване на факторите влияещи върху 
крайния изход от футболните срещи. С помощта на стъпкова регресия са избрани 
подходящи обясняващи променливи. Направена е диагностика на съставения 
регресионен модел и са  изчислени теоретичните стойности, които са използвани за 
прогностични цели. Равносметката за ефективността на съставения регресионен модел 
е базирана на неговата успеваемост и рентабилност. 

Ключови думи: Рентабилност, успеваемост, регресионен модел. 

 

SUCCESS AND PROFITABILITY OF FOOTBALL MATCHES CALCULATED 
WITH THE MULTIPLE LINEAR REGRESSION METHODS 

Abstact: The report contains a research of the factors influencing the final outcome of 
the football matches. It provides information about a selection of appropriate explanatory 
variables, diagnosis of a regression model and calculation of theoretical values and their role 
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in prognosis. A review of the regression model effectiveness based on its success and 
profitability is included.  
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АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА 

ИНТЕРНЕТ НА ОБЕКТИТЕ 
АС. ВЕЛИКО ИВАНОВ

75 

 

Интернет на Обектите (ИнО) е обширна тема, която бележи стремително 
развитие последните години, тенденция която ще се запази и в близко бъдеще. Това е 
сфера, която тепърва ще променя начина на контакт на човек с околния свят. Всеки 
обект, който е свързан към Интернет, и който може да събира каквато и да било 
информация и да я изпраща на интелигентна система за по-нататъшна обработка може 
да се класифицира като част от ИнО система. Всяко свързване към глобалната мрежа, 
обаче крие рискове за сигурността на ИнО екосистемата. 

1. Мащабите на Интернет на обектите 

За да се добие по-добра представа за мащаба на ИнО, често се цитира прогнозата 
на Gartner [4], че до 2020 г. над 20 млрд. обекта ще бъдат свързани към глобалната 
мрежа. Направленията, в които се влагат най-големи усиля в момента са: 

 Умни градове – основни цели, които се поставят са свързани с ефективно 
използване на инфраструктурата и електроенергията; повишаване 
качеството на живот и качеството на услугите; 

 Умна околна среда – следене на процесите в природата: ранно 
известяване при бедствия, аварии и климатични особености; 

 Умни водни ресурси – водата е един от най-важните ресурси на 
планетата. Целите поставени в тази област са: подобряване на качеството 
и намаляване на загубите при използването й; 

 Интелигентни измерватели – мониторинга и автоматизираната реакцията 
на база зададени критерии е основата за създаване на тази група; 

 Защита и спешност – част от една по-голяма група на ИнО в индустрията, 
но все по-често се отделя като самостоятелен клон. Съществуват 
производства, в които от критично значение е защитата (на хората, 
материалите, продукцията) и бързата реакция при възникване на 
непредвидени ситуации; 

 Търговия – движеща сила на световната икономика е задоволяването на 
потребителските нужди. Събиране на обратна информация, търсенето на 
модели и зависимости в потребителския избор, както и улесняването за 
направата на такъв лежи в основата на тази група от приложения; 

 Логистика – свободното придвижване на ресурси и глобализацията са 
благоприятни условия за разширяване на приложенията и в тази посока; 

 Индустрията – голямата част от приложенията свързани с индустрията 
целят автоматизация на процесите и опазване здравето на служителите. 
Сериозно внимание се отделя на възможността машини да комуникират с 
машини без намесата на човек. Развитието в тази посока се дължи най-
вече на развитието на RFID/NFC технологията, сензорните мрежи 
ZigBee[1] и мрежите изградени от контролери (CAN bus)[3]; 

                                                 
75 Асистент и докторант към катедра ИТК, УНСС 
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 Умно земеделие и животновъдство – основната цел тук е успешното 
прогнозиране на факторите, които влияят върху производството и най-
вече на климатичните особености; 

 Умен дом – една от най-бързо развиващите се сфери на приложение. 
Основната цел в това направление е улесняването на човек в ежедневието 
му и ефективно потребление на ресурсите, с които разполага; 

 Е-Здраве – приложенията в тази сфера води след себе си позитиви, които 
трудно се измерват в пари. Основната цел е повишаване здравословното 
състояние на населението и мониторинг върху факторите, които оказват 
вредно влияние на организма. 

2. Структура и информационната сигурност на ИнО 

Информационната сигурност се характеризира с [7]: цялостност, 
конфиденциалност, достъпност, носене на отговорност, отчетност, достоверност. 
Проблеми пред информационната сигурност е компрометирането на коя и да е от тези 
характеристики в контекста на ИнО. Вземайки под внимание структурата и принципите 
на работа на ИнО (фиг.1) ясно разграничими са три направления на възможни атаки [6]: 

 Устройство - събиращо и изпращащо данни; 

 Облачната инфраструктура или информационната система  - която 
обработва входящите данни; 

 Комуникационния канал – връзката между горните два компонента. 

 
Фиг. 1 ИнО архитектура 

 
3. Заплахи и механизми за защита в сферата на ИнО 

Все по-често започват да се използват ИнО устройства за концентрирани атаки. 
Тъй като тези устройства сами по себе си не съдържат важна информация 
(конфиденциалност), трудно биха компрометирали информационната система на 
бизнеса (цялостност), който ги използва. В допълнение подмяната им не е сериозно 
затруднение при отказ (достъпност). Поради тези причини собственика на едно такова 
решение няма стимул да инвестира в информационна сигурност. Един пример, който бе 
обявен от Forester Research[5]: октомври 2016 г. Интернет доставчик бе атакуван (DDoS 
- Distributed Denial of Service) като бе нарушен достъпа до популярни уеб страници чрез 
голям набор от ИнО устройства (повечето DVR и IP камери). Резултат от подобна атака 
показва, че хипотетично над 8,4 млрд. устройства могат да бъдат използвани по 
подобен начин и за подобни цели. 
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С нарастването на инвестициите в ИнО може да се очаква и нарастване на 
инвестициите за осигуряване на определено ниво на информационна сигурност на 
средата. Наблюдават се индикации за налагането на определени правила на държавно 
ниво чрез инструменти, които биха мотивирали бизнеса (и неговия собствен интерес) за 
внедряване технологии за защита на ИнО средата. Някои от основните защитни 
механизми разработени в тази посока са[5]: 

 Комуникационна сигурност на ИнО – представлява защитата на 
мрежовата комуникация между устройствата и информационната 
система. Методите за защитата на комуникацията при ИнО се различават 
от използваните при традиционните компютърни мрежи. В 
комуникацията на ИнО се използват (за разлика от традиционните 
мрежи) широк спектър от: протоколи, стандарти, възможности на 
устройствата, което само по себе повишава комплексността на средата. 
Ключовите компоненти включват: антивирусни и антималуеър програми, 
защитни стени, IDS/IPS. 

 Автентикация при ИнО – осигуряване на възможността за автентикация и 
управление на потребители от едно устройство. Методите за 
автентикация могат да варират от само парола/пин, до двуфакторна 
автентикация, използване на цифрови сертификати и биометрични данни. 
За разлика от автентикацията на потребители при работа с 
информационни ресурси, извършвана от хора, в сферата на ИнО този 
процес следва да се извършва без човешка намеса (machine-to-machine). 

 Криптиране на данни при ИнО – осигуряване на криптиране на данните 
при съхранение и транзакции, както в устройствата, така и в 
информационната система, работеща с тях. Голямата част от ИнО 
устройства са с ограничени възможности по отношение на протоколите и 
алгоритмите за работа в криптирана комуникационна среда. Труден за 
имплементиране е процеса по управление на ключовете за 
криптиране/декриптиране.  

 ИнО PKI (Public Key Infrastructure) – разработване на устройства с 
възможности за асиметрично криптиране и използване на цифрови 
сертификати напълно съвместими с X.509 стандарта. В това число 
управление на публичния и частен ключ (издаване, използване, 
отхвърляне). Въпреки ограниченията поставени пред подобен хардуер се 
наблюдават сериозни намерения за внедряване на такива от основните 
производители на ИнО хардуер. Най-често се коментира възможността за 
предварително „зареждане“ на цифровите сертификати и асиметрични 
ключове в паметта. 

 ИнО анализ на данните – събирането, обобщаването и подреждането на 
данните събрани от ИнО устройствата дава възможност за прогнозиране 
на поведението на устройствата. Всяко отклонение от очакваното 
поведение следва да бъде отчетено и анализирано, с цел да не се допуснат 
пробиви в сигурността. Някои производители (Cisco, Indegy, Kaspersky 
Lab, SAP) влагат сериозни усилия в разработването на „изкуствен 
интелект“, който да идентифицира аномалии от подобен характер и да 
предотвратява атаки, не засечени от конвенционалните защитни стени 
антивирусни приложения и системи за наблюдение на мрежовия трафик. 
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 Сигурност на приложно-програмния интерфейс на ИнО – необходимо е 
разработването на методи за автентикация и оторизация при 
комуникацията между приложения и устройствата, за да се повиши 
конфиденциалността и целостта на данните при транзакции. 

 
 

4. Изграждане на цялостно решение за информационната сигурност на 
ИнО 

Един от основните производителни на ИнО решения, с фокус и в областта на 
информационната сигурност разработва подход за защита, обвързан с жизнения цикъл 
на устройствата. От първоначалните идеи за дизайн до последните детайли от 
физическата среда, в която ще оперира устройството[8]: 

 Защита при стартиране на устройството – при включване на устройство в 
работна среда следва да се извърши проверка на автентичността и 
целостта на зареждащия софтуер (на база проверка на криптирана и 
подписана от производителя на софтуера цифрова сигнатура). 

 Контрол на достъпа – важен компонент при защита на устройствата. 
Групиране на потребителите в зависимост от функциите, които 
извършват и ограничаване на правата им до минимума необходим за 
безпроблемна работа.  

 Автентикация на устройството – процес на автентикация, който се 
извършва при включване на устройството преди то да е започнало да 
получава и изпраща информация. В по-голямата част от случаите този 
процес следва да е възможен без човешка намеса. 

 Защитни стени – необходимо е разработването и използването на 
интелигентни устройства, които да анализират трафика в дълбочина, да 
изследват зависимости и да идентифицират успешно заплахи и атаки. 
ИнО устройствата използват специфични протоколи за комуникация и 
конвенционалните устройства за следене и анализ на мрежов трафик не 
биха били полезни в ИнО среда. 

 Софтуерни актуализации – в ИнО среда стандартните процеси по 
актуализиране на софтуер са неприложими тъй като това може да доведе 
до нестабилност при работата на устройство или дори временно 
прекъсване. Този процес следва да бъде ограничен в две посоки, за да се 
осигури нормалната работа на системата: да бъде ограничен входящия 
трафик, така че да не се пречи на изходящия; да няма прекъсване на 
работата на устройството по време на инсталиране на актуализациите. 

Проучване показва [5], че болшинството от използвани ИнО устройства не 
покриват основните изисквания за информационна сигурност. Проблемът не е в 
липсата на стандарти и протоколи в тази посока, а в липсата на ясна отговорност при 
нарушаване на поверителността и сигурността. 

Gartner посочва [4], че информационната сигурност на ИнО трябва да бъде във 
фокуса на по-нататъшното развитие в тази област. Предизвикателството тук е в 
имплементацията на усъвършенствани методи за информационна сигурност при 
наличието в повечето случаи на устройства с опростен хардуер. 
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Бързото развитие на ИнО и разгръщането на редица приложения в тази сфера 
без да се отдаде нужното внимание на информационна сигурност доведе до сериозни 
проблеми, за което свидетелстват редица успешни хакерски атаки. Последната година 
на фокус е защитата на ИнО, но както и  проучванията показват те са недостатъчни. 
Обзорът показва, че производителите на ИнО оборудване се опитват да модифицират и 
имплементират в устройствата си добре познати механизми за защита (използвани в 
конвенционалните компютърни мрежи). Положителното в тези опити е бързата поява 
на защитни механизми и решаването на отделни проблеми със сигурността, но въпреки 
това резултатите за момента остават незадоволителни. Основната причина за това се 
корени в разликата между ИнО средата и стандартната компютърна среда. Пренасянето 
на добри практики от втората към първата може да даде временен положителен 
резултат, но се оказва и основната слабост за развитието на информационната 
сигурност на ИнО и няма трайно да реши проблемите на информационната сигурност в 
ИнО. Производители и разработчици на ИнО решения са се фокусирали в 
модифицирането на нещо работещо и не влагат усилия и средства в търсене на изцяло 
нови решения специализирани за ИнО екосистемата. Необходим е задълбочен анализ 
на допуснатите грешки и изграждане на изцяло нова архитектурна концепция за защита 
на ИнО. В противен случай експоненциалното увеличаването на ИнО устройствата ще 
доведе до експоненциалното увеличаване на успешните атаки. Атаки насочени не само 
към бизнеса използващ ИнО среда, но и към всяка друга сфера, която използва 
информационни технологии и Интернет [2]. Примерът, разгледан в точка 3, който 
Forester Research предоставят дава ясна представа как ИнО среда може да бъде 
използвана за блокиране работата на Интернет доставчик и уеб сайтове. 
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АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА 
ИНТЕРНЕТ НА ОБЕКТИТЕ 

Резюме: В доклада са представени основните слабости и заплахи, които касаят 
Интернет на Обектите. Обект на разглеждане и анализ са съвременните техники за 
защита на информацията в тази сфера.  Отделено е внимание на силните и слабите 
страни на разгледаните техники.  

Ключови думи: Информационна сигурност, Интернет на Обектите, Слабости, 
Кибер заплахи. 

 

INTERNET OF THINGS’ INFORMATION SECURITY – ANALYSIS AND 
PROBLEMS 

Abstact: The paper presents and classifies main weaknesses at Internet of Things area. 
Vulnerabilities and threats are analyzed. Different Information security technics in this area 
are presented. Marked are strengths and weaknesses of reviewed technics. 

 
  



218 

НЯКОИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ФИРМИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 
СВЕТЛИНА ИВАНОВА

76 
 

Търговията с  недвижими имоти започва своето развитие в България след 1989 

год. и това е основна предпоставка за възникването на потребности на населението от 

посреднически услуги на недвижими имоти, както и нужда от управление, 

стопанисване и поддържане на обектите на недвижимата собственост. Един от най-

бързо развиващите се отрасли в националната икономика е пазарът на недвижими 

имоти, на който участват местни и чуждестранни инвеститори. Създаването на нови 

фирми за недвижими имоти, в т.ч. агенции за недвижими имоти, оценителски, 

фасилити, пропърти и строителни фирми, както и акционерни дружества със специална 

инвестиционна цел, предопределя нуждата от професионални участници. 

Икономическата ефективност дава възможност да се анализират резултатите от 

дейността на фирмите за недвижими имоти, както и да бъдат проследени в динамика 

различните коефициенти за измерването й през годините – по време на кризата и след 

нея.  

Въз основа на направен анализ на пазара за недвижими имоти са избрани  

петнадесет фирми за недвижими имоти, разпределени както следва:  

 агенции за недвижими имоти: Адрес, Ера България, Мирела, Бългериан 

пропъртис, Явлена; 

 строителни фирми: Зид-ко, Бигла III, Идол, Контракт сити, БМ; 

 акционерни дружества със специална инвестиционна цел: Актив пропъртис, 

Агро финанс, Експат бета, Софарма имоти, Фонд НИ.  

Целта на доклада е да се проследи изменението на икономическата ефективност 

за периода 2008-2014 год., в началото на световната икономическа криза и след нея.  

Съществуват множество коефициенти за измерването на икономическата 

ефективност на фирмите за недвижими имоти, но за целите на настоящия доклад са 

избрани посочените в таблица 1. 

 

 

                                                 
76 Докторант към катедра „Недвижима собственост” при УНСС 
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Таблица 9. Коефициенти за икономическа ефективност на агенциите за 
недвижими имоти, строителните фирми и АДСИЦ 
Коефициенти за 
икономическа ефективност 

Формула Означения 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на капитала (ЕРС)  

 TR – общо приходи; 
АCATC – средна балансова 
стойност на общия капитал 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на привлечения капитал 
(ERAC)  

 TR – общо приходи; 
АСАВС – средна балансова 
стойност на привлечения 
капитал 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на собствения капитал 
(EROW)  

 TR – общо приходи; 
ACAOE– средна балансова 
стойност на собствения 
капитал 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на приходите (ERI)  

 АCATC – средна балансова 
стойност на общия капитал; 
TR – общо приходи 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на ДМА и ДНА (ЕRTIFA)  

 
NISS

ERTIFA=
ACATIFA

 

NISS – нетни приходи от 
продажби на услуги; 
АCATIFA – средна 
балансова стойност на ДМА 
и ДНА. 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на пълните разходи (ERFC)  

 NISP – нетни приходи от 

продажби на продукция; 

FC – пълни разходи. 

 Коефициент на 
икономическа ефективност 
на недвижимите имоти 
(ERRE) 

 NIRE – нетни приходи от 
недвижими имоти; 
ACAIP – средна балансова 
стойност на 
инвестиционните имоти. 

 Коефициент на 
ефективност на разходите за 
дейността (EROC) 

 NIRE – нетни приходи от 
недвижими имоти; 
ОС – разходи за дейността. 

 Коефициент на 
ефективност на разходите за 
външни услуги (ERES) 

 NIRE – нетни приходи от 
недвижими имоти; 
СES – разходи за външни 
услуги. 

TR
ERC

ACATC


TR
ERAC=

ACABC

TR
EROW=

ACAOE

ACATC
ERI=

TR

NISP
ERFC=

FC

NIRE
ERRE=

ACAIP

NIRE
EROC

OC


NIRE
ERES

CES
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Източник: адаптирано по М. Гълъбов, Финансово – счетоводни аспекти на дейността на 
фирмите за недвижими имоти”, София, Изд.комплекс- УНСС, 2016 год. 

При изчисляването на описаните коефициенти в таблица 1 се получават 

разнопосочни стойности, които са трудни за тълкуване, поради факта, че не са 

поставени в ограничителни линии. За това ще се изведе т.нар. сложносъставен 

показател, който заема стойности в граници от 0 до 1. Колкото по-близо до единицата е 

показателят, толкова по-висока е икономическата ефективност на обекта спрямо 

останалите в изследваната съвкупност. Концепцията за сложносъставния показател се 

базира на методa на Хелвиг, който спада към групата на многомерните методи за 

статистически анализ и стандартизира различни нехомогенни стойности.   

  

 Анализирането е възможно чрез построяването на матрица на наблюдението. 

При построяването й се допуска, че изучаваната съвкупност се състои от n на брой 

единици, описани с m на брой признаци. Следователно може да се твърди, че всяка 

единица се разглежда като точка в m–мерното пространство с координати значенията 

на тези m на брой признаци.  

 Признаците характеризират различните свойства на отделната единица и се 

отнасят към нея. Възможно е да има различия в мерните единица и тяхното 

преодоляване води до процедура за превръщането на наименованите величини в 

абстрактни, ненаименовани величини.
  

 Oснoвно предимство на метода на Хелвиг е, че подреждането на единиците се 

извършва по числената стойност на многомерен показател. При пресмятането на 

многомерния показател, основно действие е построяването на точка в m – мерното 

пространство, която изпълнява ролята на еталон. Координатите й са екстремалните 

стойности на m – те признаци. Признаците, които са включени в системата, са различни 

в посоката на проявлението им. Те се делят на стимулатори и дестимулатори. Първите 

са с високо значение и допринасят за формирането на равнището на изследваното 

явление, а другите са с ниско значение. При построяването на точката еталон се 

отчитат минималните значения на признаците дестимулатори и максималните значения 

на признаците стимулатори. Тя служи за ориентир на положението на единиците на 

изучаваната съвкупност в m – мерното пространство. Формулата, по която се 

изчисляват е: 

        [1]
 

където: 

  2
1

2
0jijio zzc  
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ci0 – таксономично разстояние между i – тата единица и точката еталон; 

zij – стандартизираното значение на j – тия признак при i – ата единица; 

z0j – стандартизираното значение на j – тия признак при точката еталон. 

 

 Изчисляването на многомерния показател е по следната формула: 

                       

[2]
 

където: 

ii – многомерня показател за i – ата единица на изучаваната съвкупност. 

 

Таблица 10. Сложносъставни коефициенти на икономическа ефективност 
на агенции за недвижими имоти, строителни фирми и АДСИЦ 

 2008 2014 

Агенции за недвижими имоти  

Адрес 0.16 0.53 

Ера България 0.09 0.10 

Мирела 0.32 0.29 

Бългeриан пропъртис 0.30 0.24 

Явлена 0.48 0.25 

Строителни фирми  

Зид-ко 0.12 0.18 

Бигла III 0.30 0.19 

Идол 0.10 0.60 

Контракт сити 0.23 0.37 

БМ 0.08 0.24 

АДСИЦ  

Актив пропъртис 0.24 0.72 

Агро финанс 0.27 0.15 

Експат бета 0.61 1.00 

Софарма имоти 0.17 0.44 

Фонд НИ 0.26 0.54 

Източник: собствени изчисления 

0

i0
i c

c
1i 
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 В настоящото изследване методът на Хелвиг е подходящ, тъй като дава 

възможност от различни коефициенти да бъде конструиран единен такъв на 

икономическа ефективност, който да се сравнява с останалите единни коефициенти на 

единиците, както и със самия себе си за различни времеви периоди.  

На основата на многомерния показател се прилага т.нар. двустепенен клъстер 

анализ, при който се формират клъстери, в които попадат фирмите за недвижими 

имоти. Техниките на клъстериране групират различни обекти със сходни признаци, 

така че n на брой обекти да бъдат групирани в k на брой групи. Класическите методи за 

клъстеризация използват йерархични или дегрупиращи алгоритми. Йерархичните 

алгоритми формират клъстерите последователно въз основа на установени клъстери, 

докато дегрупиращите алгоритми определят клъстерите в реално време, изграждайки 

различни дялове и съотнасяйки единиците към съответен дял по определен критерий. 

Най-често използваните методи на клъстеризация са: йерархичен клъстер, К-Меаns 

клъстер и двустепенна клъстеризация, като всеки един от тях използва различен начин 

за създаване на клъстерите. Първите два са класичeски методи за класификация, 

основани на йерархични и дегрупиращи алгоритми, докато методът на двустепенна 

клъстеризация е малко по-различен. Той е предназначен за големи масиви от данни и се 

базира на двустъпкова процедура, която се основава на агломеративен йерархичен 

метод, който определя броя на клъстерите автоматично.  

Двустъпковата клъстеризация може да използва, както количествени, така и 

качествени категории от данни, което му дава предимство пред останалите два 

класически метода. В етапа на предварителното групиране той сканира данните и 

решава дали текущата единица може да бъде добавена към предварително създаден 

клъстер или да започне нов. Това е процедура на повтарящо се обединение на 

единиците към клъстери, докато не се обособят крайните центрове на клъстеризация. За 

обособяването на тези центрове се използват два подхода за измерване на разстоянието 

– евклидово разстояние и разстояние основаващо се на логаритмична вероятност. 

Евклидовото разстояние може да се използва, само ако променливите са количествени 

и се определя като квадратен корен на сумата от квадратите на разликите между 

координатите на точките на признаците. Разстоянието между два клъстера се определя 

като евклидово разстояние между центровете. Разстоянието на логаритмичната 

вероятност може да се използва, както за количествени, така и за качествени 

променливи. Разстоянието между два клъстера се определя от намаляващия естествен 
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ji,jij)(i, ξξξd 













 


BK

1k
k

A
J 1)(L2KJm

логаритъм на вероятната функция до групиране в един клъстер. Логаритмичната 

вероятност предполага, че количествените данни са нормално разпредели, качествените 

данни имат биномно разпределение, както и че променливите са независими една от 

друга.  

            

[3]                                     

      

            

             [4]  

            

            

        

                       [5]   

където: 

j – брой клъстери 

 

 

 

 

d(i, j) – разстоянието между клъстерите i и j;  

<I, j> – индекс, който представлява създадения клъстер чрез комбиниране на 

клъстерите i и j;  

KA –  общ брой на количествените променливи;  

KB – общ брой на качествени променливи;  

Lk – брой на признаците за к-тата качествена променлива;  

Ns – общият брой записи на данни в клъстерите;  

Nskl – броят на записите в клъстерите, чиято категорийна променлива k отнема l 

категория;  

Nkl  – броят на записите в категорийна променлива k, която приема категорията l;  
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2
kσ̂  – оцененото отклонение (разсейване) на непрекъсната променлива k, за целия 

набор от данни; 2
skσ̂ – прогнозираната вариация на непрекъснатата роменлива k, в 

клъстер j. 

 

 За автоматичното определяне броя на клъстерите се използва BIC 

критерий (Bayesian информационен критерий на Schwarz): 

       

      

        
[6]

  

 

 Друго важно предимство на двустепенната клъстеризация е, че определя 

нивото на принос на всяка от променливите при формиране на клъстерите.  

 Относителния принос на формиране на клъстерите за качествените 

променливи се изчислява въз основа на следната формула: 

 

       
[7] 

  
където: 

kμ̂  – оценка на средната к-тата на количествената променлива за целия набор от данни;  

skμ̂  – оценка на средната на к-тата количествена променлива за клъстер j.  

 Относителния принос следва t – разпределение с Nk – 1 степени на свобода и 

равнище на значимост на двустранен t-тест.  

За количествени променливи, относителния принос се изчислява въз основа на 

следната формула:  

 

        

        [8]
 

 

 Относителния прираст следва 2χ  разпределение с Lk степени на свобода.  
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 Методът на двустепенната клъстеризация позволява да се идентифицира 

наличието и на екстремални стойности. Когато тази функция не се използва, 

екстремалните стойности се групират към най-близкия до тях клъстер. В противен 

случай се използва следната методика: 

 когато се използва евклидовото разстояние, ако разстоянието на екстремалната 

стойност е по-голямо от теоретично установена критична стойност, 

екстремалната стойност се дефинира като такава. 

 когато се използва логаритмична вероятност се предполага, че екстремалната 

стойност има нормално разпределение. Изчислява се логаритмична вероятност, 

стойността да се присъедини към вече съществуващ клъстер или към нов, 

определен като екстремален и се съотнася към клъстера с по-висока вероятност. 

Това е еквивалентно на присъединяването на стойността към най-близкия 

клъстер, ако разстоянието е по-малко от критичната стойност. В противен 

случай се дефинира като екстремална стойност.  

В заключение, като основни предимства на метода на двустепенна 

клъстеризация могат да се посочат следните: 

 данните могат да бъдат смесени (количествени и качествени); 

 възможност да обработва големи масиви от данни; 

 срокът на обработка на данните в сравнение с останалите методи е 

значително по-кратък; 

 автоматично определя броя на клъстерите; 

 възможност за откриване на екстремални стойности; 

 определяне на ниво на принос, както  на всяка променлива, така и във 

формирането на клъстерите. 

 При получаване на сложносъставните  коефициенти, фирмите за 

недвижими имоти са разделени по вид дейност. Формирането на клъстерите, обаче се 

извършва на база на изчислените обобщаващите показатели за икономическа 

ефективност на всички фирми за недвижими имоти. Това не смущава прилагането на 

двустепенната клъстеризация, тъй като мащаба на различните фирми е стандартизиран 

в граници от 0 до 1. 

След прилагане на метода на двустъпковата клъстеризация за всички изследвани 

фирми, за 2008 год. и 2014 год. се установяват по два клъстера за всяка година, както  е 

показано на графика 1.  
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Фирмите за недвижими имоти, групирани към клъстер 1 за 2008 год. се оказват 

икономически неефективен. Към него принадлежат 13 фирми или това са 86,7% от 

изследваната съвкупност. Останалите 2 фирми (13,3%) попадат в клъстер 2 за 2008 год., 

който се характеризира като икономически ефективен. 

  

Графика 1. Резултати от клъстеризацията на фирмите според тяхната 

ефективност 

 

Източник: собствени изчисления 

 

Подобно е клъстерирането на фирмите за недвижими имоти и за 2014 год., т.е. 

отново се наблюдава разделянето на два клъстера, като към клъстер 1 спадат 

неефективните фирми за недвижими имоти, като този път броят им значително 

намалява в сравнение с 2008 год., а именно 9 фирми или това са 60% от изследваната 

съвкупност. Като икономически ефективни фирми за недвижими имоти се определят 6 

на брой, които се причисляват към клъстер 2 за 2014 год., или това са 40% ефективни 

фирми. 

В заключение може да се отбележи, че има повишаване на икономическата 

ефективност на  изследваните фирми за недвижими имоти  за периода 2008–2014 год. В 

началото на периода само две фирми се отнасят към клъстера на икономически 

ефективните, докато през 2014 год., броят им нараства на шест. 

Най-голям процент на икономически ефективни фирми се наблюдава при 

АДСИЦ. Инвестициите в АДСИЦ  се утвърждават като едни от най-ниско рисковите. 

Като насока за повишаването на икономическата ефективност на АДСИЦ може да се 
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отбележи, възможността дружествата да инвестират в недвижима собственост и извън 

страната. 

По-ниския процент на икономически ефективни агенции за недвижими имоти 

спрямо останалите видове фирми се обуславя от няколко предпоставки: липсата на 

защита на правата на посредниците, липса на регламентация на посредническата 

сделка, неквалифицирани брокери на пазара на недвжими имоти, несъвършенства при 

предлагането на недвижими имоти в интернет-сайтовете и други.  

При строителните фирми, ниския процент на икономическа ефективност е 

вследствие на един основен проблем, а именно невъзможността на строителните фирми 

да завършат в срок започнатите обекти, поради кредитна задлъжнялост към банкови и 

финансови институции. Като друга отрицателна страна може да се посочи  дългия срок 

и множеството административни процедури, необходими за издаване на разрешения за 

строеж, въвеждане на обекта в експлоатация и други съпътстващи процеса на 

строителство документи. 

Някои от бариерите, пред които са изправени агенциите за недвижими имоти и 

строителните фирми  биха могли да бъдат преодолени чрез промяна на съществуващата 

нормативна база, по-високо ниво на държавна регулация в сектора, по-бърза процедура 

за въвеждане в експлоатация на строителните обекти, изчистване на сектора от 

нелоялни работодатели, въвеждане на по-строги мерки при последващ контрол, 

взаимопощ от браншовите организации и други. 
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НЯКОИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ФИРМИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ 

Резюме: Докладът представя някои коефициенти за изчисляване на 
икономическата ефективност на фирмите за недвижими имоти, както и методика за 
изчисляване на сложносъставен показател, и прилагането на двустепенен клъстер 
анализ. Времевият период е 2008-2014 год. На база резултатите от проучването са 
предложени насоки за повишаване на икономическата ефективност на фирмите за 
недвижими имоти.   

Ключови думи: икономическа ефективност, недвижими имоти, фирми за 
недвижими имоти. 

 

SOME DIMENSIONS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF REAL ESTATE 
COMPANIES IN BULGARIA 

Abstract: The report presents some coefficients for calculating the cost-effectiveness 
of real estate companies as well as a methodology for calculating a composite indicator and 
the application of a two-tier cluster analysis. The time period is  2008-2014 .Based on the 

results of the survey ,guidelines have been proposed for increasing the economic 
efficiency of real estate companies.  
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА 

БЪЛГАРИЯ 
ИВАЙЛО КОСТОВ

77 

 

Увод: 

Поради липсата на големи капиталови ресурси в частния сектор, а също така и 
при ниските спестявания на населението през последните години на 20 век,  които 
обуславят по-ниски вътрешни инвестиции, България беше принудена да привлича 
активно чуждестранни капитали, за да ускори темповете на растеж на икономиката. 
Чуждестранните капиталови инвестиции могат да съществуват в много форми, 
включително външна помощ, официална помощ за развитие, чуждестранни преки 
инвестиции -  ЧПИ, инвестиции в чуждестранни портфейли и заеми. Настоящото 
изследване е фокусирано върху ЧПИ,  тъй като в първите години на 21 век, а и до сега 
се прилагат редица държавни политики, които целят тяхното привличане.  

През последните 17 години в България се наблюдават много динамични 
промени както в обема на ЧПИ,  така и в темпа на нарастване на БВП. От 2000г. до 
края на 2008г. се наблюдава много бързо нарастване на обема на ЧПИ, а също така и 
високи нива на икономически растеж, измерени чрез ръста на БВП спямо предходната 
година.  През 2009г. се наблюдава рязък спад в размера на привлечените ЧПИ, 
съпроводен с тенденция към намаление и през следващите години. През 2009г. се 
наблюдава също така и спад в БВП. През следващите години, обаче, се наблюдава 
забавен икономически растеж. Тази ситуация обуславя нуждата от изследване, което да 
установи наличието на влияние на ЧПИ върху БВП, а също така да измери силата и 
посоката на това влияние.  

Настоящото изследване има за цел да установи дали размера на ЧПИ оказва 
влияние върху ръста на БВП, а също така да измери силата на това влияние. Обекти на 
изследването  са периодната съвкупност на нетните потоци на ЧПИ в България и БВП 
на България. Предмет на изследването е влиянието ЧПИ върху БВП за периода от 
2000г. до края на 2016г.  

Реализирането на тази цел е свързано със следните задачи: 

-Установяване на наличието на връзка между  БВП и ЧПИ. 

-Моделиране на връзката между  БВП и ЧПИ 

 

Преглед на свързаната литература: 

Неокласическа икономическа теория за чуждестранните преки инвестиции 
посочва, че ЧПИ увеличават нивото на общественото благосъстояние и допринасят за 
икономическото развитие на приемащата страна (Bergten, Horst & Moran, 1978г.). 
Обосновката на тази теория е, че ЧПИ влияят върху качеството и количеството на 
капиталообразуването в приемащата инвестиции страна. От една страна притока на 
капитал и реинвестирането на печалбите увеличават общите спестявания на страната, а 
от друга увеличават приходите на правителството основно чрез данъци но също така и 
чрез други плащания. (Seid, 2002г.). Също така при увеличаване на приходите на 

                                                 
77  Докторант към катедра „Статитика и иконометрия“, УНСС. 
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правителството съответно се увеличават и държавните разходи, което оказва позитивно 
влияние върху ръста на БВП в страната реципиент. 

Другият аргумент, подкрепящ неокласическата теория, е, че ЧПИ носят не само 
модерна технология, но и управленски умения, маркетингови умения, пазарна 
информация, организационен опит и обучение на работници (Kojima, 1978г.). 
Поддръжниците на неокласическата теория допълнително изтъкват, че ЧПИ повишават 
конкуренцията в една индустрия с трайно подобрение на производителността. Тази 
засилена конкуренция води до по-добро и ефективно управление, повишаване на 
пазарната ефективност, разпределение на ресурсите и по-добро използване на 
капитала,. Такова заключение е било направено в проучване на Moss(2005 г.). 
Изследването показа, че ЧПИ допринасят повече за БВП в сравнение с местните 
инвестиции. Така че, вместо да се полагат усилия за увеличаване на местните 
инвестиции, правителството трябва да акцентира повече върху привличането на 
чуждестранни преки инвестиции, тъй като ЧПИ носят не само капитал, но също така и 
технологии, управление, което води до ускоряването на процеса на икономически 
растеж. 

Въз основа на проучване на най-слабо развитите икономики e направено 
заключението, че ЧПИ имат значително и положително въздействие върху БВП и 
допринасят за повишаване на икономическата активност. Изследването стига до 
извода, че ЧПИ изиграват много важна роля в развитието на икономическия растеж 
(Chenery & Strout, 1966г.). Bosworth (1999г.) анализира влиянието на различните форми 
на чуждестранни инвестиции върху БВП. Изследванията показват, че ЧПИ имат по-
силно положително въздействие върху БВП в развиващите се икономики от други 
различните форми на чуждестранни инвестиции, като заеми, портфейлни инвестиции и 
други. Todaro and Smith (2003г.) и Hayami (2001г.) твърдят, че чрез привличане на 
чуждестранни преки инвестиции се компенсира недостатъчното ниво на местни 
инвестиции и също така се увеличават данъчните приходи, ефективното управление и 
технологиите, както и квалификацията на работна ръка в приемащите страни. Това  
твърдение намира  своето подтвърждение в България през последните 25 години, 
когато се прилагат редица сържавни политики за привличане на ЧПИ с цел да се 
компенсира недостатъчното  ниво на вътрешни инвестиции и да се ускори 
икономическия растеж. 

Проучването на De Gregorio (2003 г.)разкрива, че ЧПИ привличат нови 
експертни познания на местния пазар с ползата от достъпа до чужди пазари. 
Изследователят установява, че увеличаването на съвкупните инвестиции с 1 процентен 
пункт от БВП увеличава икономическия растеж на страните от Латинска Америка с 
0,1% до 0,2% годишно, доказвайки, че ЧПИ са три пъти по-ефективни от местните 
инвестиции. Feridun (2004г.) провежда проучване на връзката между БВП и ЧПИ в 
икономиката на Кипър. Изследването потвърждава, че съществува силна положителна 
връзка между БВП и ЧПИ и сочи, че ако икономиката на Кипър успее да привлече по-
голям обем чуждестранни инвестиции то неговият БВП ще се увеличи и обратно. 

Farkas (2012г.) изследва ефекта от ЧПИ върху БВП, като прави регресионен 
анализ и стига до извода, че ЧПИ оказват положително влияние върху ръста на БВП и 
въздействието им зависи от капацитета на приемащата държава, нивото на човешкия 
капитал, а също така от развитието на финансовите пазари. Hameed and Bashir (2012г.) 
провеждат проучване на страните от MENA, за да видят въздействието на ЧПИ върху 
БВП чрез използването на иконометрични модели. Те стигат до заключение, че ЧПИ 
водят до икономически растеж,който варира в зависимост от региона и във времето. 
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 Въз основа на изследваната литература по темата може да се  направи извода, че 
ЧПИ оказват съществено влияние върху икономиката на държавата реципиент. 
Високите нива на привлечени ЧПИ компенират недостига на вътрешни инвестиции, 
като по този начин оказват позитивно въздействие върху ръста на БВП. Също така 
освен приток на капитали се осъществява и приток на модерна технология,  
управленски умения, маркетингови умения, пазарна информация, организационен опит 
и обучение на работници, което води до повишаване на производителността на труда и 
съответно косвено оказва позитивно влияние върху БВП. 

 

В България пpeз изследвания пepиoд oтнocитeлният дял нa инвecтициитe чpeз 
пpивaтизaция e пo-ниcъĸ oт тoзи нa инвecтициитe "нa зeлeнo" и чрез paзшиpявaнe. 
Πpичинaтa зa тoвa e, чe пpoцecът нa пpивaтизaция y нac в oбщи линии зaвъpши ĸъм 
2000г., ĸoгaтo oĸoлo 90 % oт пpoизвoдcтвeнитe мoщнocти вeчe бяха paздъpжaвeни. На 
преден план излиза пpoдължаването на пoлитиĸaтa зa пpивличaнe нa инвecтиции "нa 
зeлeнo" и пo-тoчнo зa изгpaждaнe нa нoви пpepaбoтвaтeлни мoщнocти, ĸoeтo дa 
cпoмoгнe зa yвeличaвaнe нa eĸcпopтния пoтeнциaл нa cтpaнaтa, зa нapacтвaнe нa 
пpeдлaгaнeтo нa cтoĸи и ycлyги нa вътpeшния пaзap, зa нaмaлявaнe нa внoca и т.н.  

 

Емпирично изследване на на влиянието на чуждестранните преки инвестиции 
върху брутния вътрешен продукт на България: 

Изучаването на ЧПИ е свързано с използването на  съпоставими и сравними 
данни за инвестициите у нас. В момента институциите, които събират и 
разпространяват регулярно такива данни у нас са НСИ и БНБ. В настоящата работа са 
използвани данни, публикувани в сайта на БНБ. Изследването на тенденциите и 
влиянието на ЧПИ върху БВП се свързва преди всичко с построяване на редове, които 
съдържат съпоставими данни.  Сравнимостта на данните се разглежда като сравнимост 
по време, по място, по методология, по мерни единици.  Използваните в това 
изследване тримесечни данни могат да се разглеждат като съпоставими. Важно е да се 
отчете, че данните се събират и публикуват в текущи цени за съответния период. 
Поради тази  причина се налага преоценка на данните, публикувани от  БНБ  в 
съпоставими цени. В разработката за преоценка на данните е използван дефлатора на 
БВП. НСИ публикува данни за БВП по текущи цени и по средногодишни цени за 
2010г. Съотношението между БВП по текущи цени  и БВП по средногодишни цени за 
2010г. е дефлаторът на БВП, който е използван за преоценка на данните. 

 

Таблица 1 съфържа данните използвани в изследването.  

- Данни за ЧПИ(млн. Евро) в съпоставими цени към 2010г 

- БВП в съпоставими цени към 2010г. 

- Ръст на БВП спрямо предходната година 

- Дял на ЧПИ от БВП за  съответната година.   
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Таблица  1. 

Година ЧПИ(млн.евро) БВП(млн.евро) Ръст на БВП 
дял на ЧПИ от 

БВП 

2000 1865 24465  8%

2001 1465 25404 4% 6%

2002 1519 26879 6% 6%

2003 2812 28270 5% 10%

2004 3948 30119 7% 13%

2005 4256 32234 7% 13%

2006 7872 34444 7% 23%

2007 10290 37047 8% 28%

2008 7076 39262 6% 18%

2009 2466 37805 -4% 7%

2010 1165 38255 1% 3%

2011 1433 39069 2% 4%

2012 1229 39049 0% 3%

2013 1294 39292 1% 3%

2014 1087 39899 2% 3%

2015 2313 41339 4% 6%

2016 596 42951 4% 1%

 

 

 

 

 

На графика 1 се вижда графичното представяне на БВП и ЧПИ за периода от 2000 до 
2016г.  
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Вижда се как за периода до 2008 година нивата на БВП и на ЧПИ нарастват 

почти успоредно.  Също се вижда, че сривът в нивата на ЧПИ през 2009 година е 
последван и от намаляване на БВП. 

Регресионният анализ със зависима променлива БВП и факторна ЧПИ за  
периода от 2000 до 2016 година не разкрива достатъчно добър модел, който да описва 
вярно зависимостта между БВП и ЧПИ. Резултатите от него са посочени в таблица 2. 

Таблица2 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   БВП   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .000 .000 1 15 .998 35041.000 .002   

Logarithm .025 .389 1 15 .542 44308.780 -1198.872 
  

Inverse .110 1.858 1 15 .193 32195.590 5013678.6

03 
  

Quadratic .105 .821 2 14 .460 39129.623 -2.853 .000  

Cubic .223 1.245 3 13 .334 46083.142 -10.026 .002 -

76E-7 

Compound .001 .019 1 15 .893 34284.110 1.000   

Power .014 .212 1 15 .652 42598.899 -.027   

Exponenti .001 .019 1 15 .893 34284.110 2.312E-6 
  

Logistic .001 .019 1 15 .893 2.917E-5 1.000   
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От таблицата се вижда, че нито един от моделите не е адекватен, а също така 
всички те имат много ниска обяснителна способност.  

Най-добре описващият модел е кубичният, но и неговата обясняваща 
способност е много ниска(R2 = 0.22), поради което резултати те от него не могат да се 
считат за надеждни.   Като причина за това може да се изтъкне наличието на два силно 
различаващи се подпериода в периода като цяло. 

С цел подобряването на обяснителната способност на моделите целият ред е 
разделен на два отделни  реда, като в първия се включват данните от 2000 до 2008 
година, а във втория данните след 2008 година.  

В таблица 3 се вижда, че всички регресионни уравнения  на редовете, 
включващи стойностите до 2008 година,  имат висока обяснителна способност. Като 
най-добър се откроява кубичният модел, но поради това, че линейният модел има 
почти същата обясняваща способност и тълкуването на резултатите от него е много по-
ясно, ще се спрем на него.  

Моделът има вида: БВП = 24073 + 1.495хЧПИ 

Този резултат се подтвърждава също и от графика 2, където ясно се вижда, че до 
2008 година  БВП и ЧПИ нарастват почти праволинейно. С оглед на високия R2  на 
всички модели можем да твърдим, че  за периода 2000-2008 година ЧПИ оказват много 
силно влияние върху БВП. Според резултатите от линейния модел увеличаване на ЧПИ 
с 1 милион евро води до увеличение на БВП с почти 1.5 милиона евро. 

Извода, който можем да направим от анализа на периода от 2000 до 2008 година 
е, че ЧПИ оказват съществено влияние върху БВП, като същественото им нарастване 
през изследвания период води и до сериозен ръст в БВП. 

Таблица 3 

Model Summary and Parameter Estimates Dependent Variable:   БВПдо2008   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .820 31.978 1 7 .001 24073.227 1.495   

Logarithmic .868 45.891 1 7 .000 -23697.209 6658.558   

Inverse .782 25.150 1 7 .002 37805.444 -20127806.341   

Quadratic .894 25.274 2 6 .001 20186.484 3.555 .000  

Cubic .900 15.048 3 5 .006 22450.746 1.717 .000 -2.190E-8

Compound .819 31.758 1 7 .001 24521.988 1.000   

Power .882 52.156 1 7 .000 5227.879 .215   

Growth .819 31.758 1 7 .001 10.107 4.791E-5   

Exponential .819 31.758 1 7 .001 24521.988 4.791E-5   

Logistic .819 31.758 1 7 .001 4.078E-5 1.000   

The independent variable is ЧПИ до 2008. 
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Резултатите от регресионния анализ на редовете с данни след 2008 година са 
посочени в таблица 4.  От таблицата се вижда,  че обясняващата  способност на всички 
модели освен кубичния е сравнително ниска. Високата обясняваща способност на 
кубичния модел се дължи на това, че изследваните редове се състоят само от осем 
елемента. При използване на степенни модели при толкова къси редове винаги се 
получава висок R2 коефициент без модела да има истинска практическа стойност.  

Таблица 4 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:   БВПслед2008   

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Linear .134 .925 1 6 .373 41122.325 -.977 

Logarithmic .262 2.125 1 6 .195 53584.647 -1929.224 

Inverse .416 4.273 1 6 .084 37434.289 2764326.666 

Quadratic .485 2.358 2 5 .190 47620.585 -10.309 .003 

Cubic .843 7.155 3 4 .044 66550.154 -62.129 .044 -9.491E-6

Compound .134 .928 1 6 .373 41094.310 1.000 

Power .259 2.094 1 6 .198 55857.705 -.048 

S .408 4.141 1 6 .088 10.533 67.870 

Growth .134 .928 1 6 .373 10.624 -2.425E-5 

Exponential .134 .928 1 6 .373 41094.310 -2.425E-5 

Logistic .134 .928 1 6 .373 2.433E-5 1.000 
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Причината за ниската обяснителна способност на всички модели може да бъде 
видяна на графика 3. На графиката ясно се вижда, че през 2008 година силния спад в 
ЧПИ се отразява в спад на БВП. В следващите години обаче забелязваме стабилни по 
обем ЧПИ, съпроводени с нарастване на БВП. През 2015 година ЧПИ нарастват 
забележимо също както и БВП но през 2016 година спада в ЧПИ не е последван от спад 
в БВП.   

Извода, който можем да направим от анализа на периода след 2008 година е, че 
ЧПИ не оказват съществено влияние върху БВП.  

 
 

Причината за добрата обяснителна способност на моделите за периода преди 
2008 година и за ниската в следващия период може да бъде видяна на графика 4. На 
графиката са представени ръста на БВП спрямо предходната година и делът на ЧПИ от 
БВП.  
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За периода до 2008 година поради много високия ръст на ЧПИ те достигат до 
почти 30% от БВП. За този период поради много големия им обем те оказват силно 
позитивно влияние върху БВП, като се наблюдава ежегоден ръст над 5%. В годините 
след 2009 ЧПИ спадат на едно много ниско ниво(около 3% от БВП). Много ниския 
обем на ЧПИ не е в състояние да окаже сериозен ефект върху БВП и съответно да 
доведе до висок ръст. Ръста на БВП, който наблюдаваме след 2009 година е продукт на 
влиянието на други фактори. Причината за намаляването на въздействието на ЧПИ 
върху БВП може да се корени също така в промяна на структурата на ЧПИ, което обаче 
не е обект на настоящото изследване.  

 

Заключение: 

В заключение може да се каже, че за периода от 2000 до 2008 година силния 
ръст на ЧПИ в България има много силно положително въздействие върху БВП. За 
този период инвестициите достигат до 28% от БВП и съответно наблюдаваме много 
ускорен темп на икономически растеж измерен чрез ръста на БВП спрямо предходната 
година, който достига до 8% през 2007 година. 

В периода след 2009 година, след началото на световната икономическа криза, 
наблюдаваме едно оттегляне на инвестициите от България, което първоначално е шок 
за нашата икономика и довежда до спад в БВП с 4% през 2009 спрямо 2008 година. В 
следващите години нивата на ЧПИ се установяват на ниво от около 3% от БВП, което 
се оказва твърде малко за да оказват те влияние. Ръста на БВП, който наблюдаваме 
след 2009 година не е плод на въздейсвието на ЧПИ. Стабилния ръст, който се 
наблюдава за 2014, 2015 и 2016 године не е обусловен от висок ръст на ЧПИ, както в 
годините преди 2008. 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА 
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН 

ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ 

Резюме: В доклада е  представено статистическо изследване на влиянието на 
чуждестранните преки инвестиции върху брутния вътрешен продукт на България за 
периода от 2000г. до 2016г. Изследването ще бъде проведено както на годишни данни 
така и на тримесечни данни. 

Ключови думи: ЧПИ, БВП 

 

STATISTICAL SURVEY ON THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
GROWTH ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF BULGARIA 

Abstract: The report will present a survey of the effect of foreign direct investment 
growth on Bulgaria's gross domestic product for the period since 2000. until 2016. The survey 
will be conducted on both annual data and quarterly data. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БИЗНЕС 

РЕЗУЛТАТНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
СНЕЖИНА ЛАЗАРОВА

78 

 

Резюме: Управлението на бизнес резултатност е основна предпоставка за 
успешното развитие на организациите в дългосрочен план. За да се управлява успешно 
резултатността, тя трябва да бъде измерена и анализирана с помощта на ключови 
индикатори за резултатност. Моделите за измерване на резултатността определят 
основните перспективи или дименсии, в които трябва да се структурира цялото 
множество от метрики и ключови индикатори за дейността на организацията. Направен 
е сравнителен анализ на някои от най-често използваните модели. Обсъждат се 
моделите „Балансова карта за оценка“ (Balance scorecard), „Призма на резултатността“ 
(Performance prism) и други. 

Ключови думи: ключови индикатори за резултатност, KPI, модели за измерване 
на резултатност, Балансова карта за оценка, Призма на резултатността.  

 

1. Въведение 

Управлението на бизнес резултатността (Business Performance Management - 
BPM) е подход в управлението на организациите, при който се цели управлението да 
обхване всички важни аспекти на функционирането на организацията, в контраст с 
традиционното управление, фокусирано само върху  финансовите резултати. За 
изграждане на BPM системите има различни технологични решения; използват се както 
компоненти на системите за бизнес анализ (BI), така и самостоятелни софтуерни 
продукти (Стефанова, Кисимов, & Кабакчиева, 2010). Една от основните части на BPM 
системата са ключовите индикатори за резултатност (Key Performance Indicators – KPI). 
Резултатност е относително понятие, поставящо даден резултат от дейността в 
отношение към даден целен (планиран) резултат. Екерсон (2009) обръща внимание 
върху разликата между метрика и ключов индикатор. Mетриката реферира измерване 
на бизнес дейност, тя дефинира какво да се измери, с каква мерна единица, за какъв 
период от време. „Единствената разлика между метрика и ключов индикатор е, че 
ключовият индикатор за резултатност въплъщава в себе си стратегическите цели на 
организацията и измерва спрямо тях“ (Eckerson, 2009). Когато дадена метрика се 
използва като ключов индикатор, целта е да се постигне нещо повече от обикновено 
измерване на бизнес дейност, а именно, да се оцени доколко полученият резултат 
съответства на бизнес стратегията на организацията. Броят на използваните метрики и 
KPI варира в големи граници при различните нива на управление и в различните 
организации. Парментър (Parmenter, 2015) определя като оптимален брой 10 KPI (и не 
повече от 80 метрики общо) за използване от мениджъри в средни и малки 
предприятия. 

Важно значение при създаване на ВPM системата има избора на модел за 
измерване и оценка на резултатността. Моделите определят начини за структуриране 
на множеството от метрики, така че да се обхванат важните аспекти на дейността на 
организациите.  

                                                 
78 Студент към катедра ИКТ, УНСС 
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В раздел 2 ще разгледаме един пример за общи изисквания към KPI, а 
следващите раздели ще разгледаме някои от най-използваните модели за измерване на 
резултатността на организациите. 

2. Общи изисквания към ключовите индикатори за резултатност 

Ключовите индикатори трябва да бъдат създадени така, че да помагат на 
организацията да постига своята стратегия и желани резултати. Международната 
организация LEADing Practice (2017) дефинира следните 12 характеристики на 
ключовите индикатори за резултатност: (1) Приведени в съответствие със 
стратегията (Aligned). Ключовите индикатори за резултатност трябва да отговарят на 
стратегическите бизнес цели и на критичните фактори за успех на организацията. (2) 
Притежавани (Owned). Всеки един ключов индикатор за резултатност трябва да бъде 
притежаван от индивид или група от бизнес звеното на компанията, които да бъдат 
отговорни за резултатите на този индикатор.  (3) Предсказуеми (Predictive). Ключовите 
индикатори за резултатност измерват водещите дейности, които създават бизнес 
стойност. По този начин, те се превръщат в ключови индикатори на желаните 
резултати, които подкрепят създаването на добавена стойност във фирмата. (4) 
Действени (Actionable). Ключовите индикатори за резултатност съдържат навременна 
информация, която води до конкретни действия, така че потребителите могат да се 
намесят, за да се подобрят резултатността. (5) Малко на брой (Few in number). 
Ключовите индикатори за резултатност трябва да насочват потребителите към малко на 
брой и най-високо стойностните задачи, а не да разпръскват вниманието и енергията си 
на твърде много неща. (6) Лесно разбираеми (Easy to understand). Ключовите 
индикатори за резултатност трябва да бъдат количествени или качествени и лесно 
разбираеми, а не въз основа на сложни индекси, така че потребителите да могат да им 
влияят директно. (7) Балансирани и свързани (Balanced and linked). Ключовите 
индикатори за резултатност трябва да се балансират и подсилват взаимно, а не да се 
конкурират и да объркат мениджърите. (8) Трансформиращи (Transformative). 
Ключовите индикатори за резултатност трябва да предизвикат верижна реакция от 
непрекъснато усъвършенстване и позитивни промени в организацията, особено, когато 
те се следят от изпълнителните директори. (9) Стандартизирани (Standardized). 
Ключовите индикатори за резултатност трябва да бъдат създадени на базата на 
стандартни дефиниции, правила и калкулации, така че да могат да бъдат представяни 
на електронни информационни табла (дашборди) в цялата организация. (10) Водени от 
контекста (Context-driven). Ключовите индикатори за резултатност поставят 
ефективността в контекста на добавянето на бизнес стойност, която създава 
организацията, благодарение на обвързването им с стратегическите цели на 
организацията. (11) Подсилени (Reinforced). Можете да увеличите влиянието на 
ключовите индикатори за резултатност чрез обвързване на компенсации или 
инициативи към тях. (12) Подходящи (Relevant). Ключовите индикатори за 
резултатност постепенно губят влиянието си с течение на времето. Поради тази 
причина трябва да бъдат периодично преглеждани и променяни на базата на водещите 
дейности, която доставят бизнес стойност и стимулират ефективността. 

Общите изисквания оставят открит въпросът, как да се подходи при определяне 
на ключовите индикатори, за да се постигнат тези изисквания. Моделите, които ще 
разгледаме в следващия раздел, дават коренно различни решения. 

 

3. Модели за измерване на резултатността на организациите  
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Създаването на модели, които да дефинират перспективи (дименсии) за 
обхващане на многообразието от резултати от дейността на организациите, започва 
през 1950те години. Един от първите модели, създаден за Дженерал Електрик през 
1954, разграничава следните осем перспективи: 1. „Доходност“ (Profitability). 2. 
„Пазарен дял“ (Market share). 3. „Продуктивност“ (Productivity). 4. „Продуктово 
лидерство“ (Product leadership). 5. „Публична отговорност“ (Public responsibility), 
законово и етично поведение, и отговорност към доставчиците, дистрибуторите и 
общностите 6. „Развитие на персонала“ (Personnel development.) 7. „Отношение към 
служителите“ (Employee attitudes) 8. „Баланс между краткосрочни и дългосрочни цели“ 
(Balance between short-range and long-range objectives) (Kaplan 2010) 

Могат да се разграничат три типа модели: 

 класификационни модели,  
 модели базирани на целите на организацията, и  
 модели от смесен тип. 

Използваните в моделите имена на перспективите понякога са общоприети 
термини, но в други случаи са само етикети, чието значение се определя в контекста на 
съответния модел. Ето защо имената на перспективите са в кавички, а в скоби е 
посочен оригиналният термин използван в модела. 

 

Класификационни модели 

При класификационните модели се задават няколко основни характеристики, 
според които се класифицират всички метрики. Този тип модели често се наричат 
„рамки“, тъй като дефинират абстрактна рамка, в която може да се позиционира която и 
да е метрика. За ключови индикатори се избират метрики, разпределени в различните 
класове дефинирани в рамката. Класификационните модели не показват в явен вид 
връзките на метриките с целите на организацията. Класификацията на метриките 
логически предхожда обсъждането на целите на организацията. След като метриките са 
класифицирани, се задава въпроса, какви са целените резултати от гледна точка на 
организацията, по една или друга група от метрики. 

 

Модел „Матрица на измерванията на резултатността“  

Матрица на измерванията на резултатността (Performance measurement matrix) 
(Keegan, Eiler, & Jones, 1989) е модел при който се дефинират две дименсии. Първата 
дименсия разделя метриките на „вътрешни“ (internal) и „външни“ (external). Втората 
дименсия разделя метриките на „разходни“ (cost) и „не-разходни“ (non-cost). Двете 
дименсии дефинират матрица с четири квадранта, в която могат да се класифицират 
различни метрики. 

 

 Не-разходни  Разходни  

Външни   Брой постоянни клиенти 
 Брой оплаквания 
 Пазарен дял 

 Сравнителна разходна 
позиция 

Вътрешни  Продължителност на 
проектния цикъл 

 Процент навременни 

 Проектни разходи 
 Материални разходи 
 Производствени 
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доставки 
 Брой нови продукти 

разходи 

Фиг. 1. Моделът „Матрица на измерванията на резултатността“ Адаптирано по 
(Keegan, Eiler, & Jones, 1989) 

Модел „Рамка на резултати и детерминанти“ 

При модела „Рамка на резултати и детерминанти“ (Results and determinants 
framework) (Fitzgerald, Johnston, Brignall, Silvestro, & Voss, 1991) метриките се разделят 
в два класа. Към първия клас се отнасят метрики, които дават обобщен израз на 
резултат от множество разнородни фактори. Този клас включва два подкласа 
„финансови резултати“ и „конкурентоспособност“. Към вторият клас се отнасят 
метрики за процеси или характеристики, които са еднородни и които влияят върху 
метриките от първия клас. Този клас включва пет подкласа: „качество на 
обслужването“, „гъвкавост“, „използване на ресурсите“, и „иновации“. 

Двата класа дефинирани в модела се наричат „резултати“ (results) и 
„детерминанти“ (determinants). Буквалния превод води до терминологично объркване, 
тъй като детерминантите също измерват резултати от дейността, в обичайния смисъл 
на думата. Ето защо ще означавам двата класа като „метрики за обобщаващи 
резултати“ и „метрики за детерминантни резултати“. 

 

Модели базирани на целите на организацията  

При моделите базирани на целите на организацията, първо се дефинират 
перспективи, които се отнасят към целите от дейността, и чак след това се търсят 
метрики, които да измерват достигането на поставените цели. Логически е възможно 
дадени метрики да не се отнасят към нито една от целите на организацията и 
респективно те няма да имат място в модела. В този смисъл, модели базирани на цели, 
задават „непълни класификации“ на метриките, за разлика от класификационните 
модели, където по принцип всяка метрика може да бъде отнесена към даден клас 
дефиниран в модела. 

 

Модел „Пирамида на резултатността“ 

Моделът SMART (Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique), 
известен като „Пирамида на резултатността“ (Performance pyramid) е разработен в 
лабораториите Уанг през 1991 (Lynch & Cross, 1991). SMART пирамидата интегрира 
стратегическите цели и оперативните дименсии на резултатността с помощта на 
структура от 4 нива. В горната част на пирамидата е стратегията на компанията, която 
се превръща в цели на бизнес отделите. На второ ниво, целите могат да бъдат 
определени от гледна точка на краткосрочни цели за финансова ефективност и 
дългосрочна пазарна позиция и цели за растеж. На трето ниво целите на бизнес звената 
са свързани с ежедневните операции на бизнеса в условията на удовлетвореност на 
клиентите, гъвкавост и ефективност. На най-ниското ниво се използват оперативните 
критерии на отделите и екипите (качество, доставка, време за обработка и разходи), 
които помагат на компанията успешно да реализира своята стратегия. 
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Фиг 2. Моделът „Пирамида на резултатността“. Адаптирано по (Lynch & Cross, 1991). 

 

Модел „Балансирана карта на резултатността“ 

Моделът „Балансирана карта на резултатността“ (Balanced scorecard BSC) 
(Kaplan & Norton, 1992) е най-масово използвания модел при измерване на 
резултатността. Моделът включва както финансови така и нефинансови индикатори, 
които са структурирани в четири перспективи – „финанси“, „клиенти“, „вътрешни 
бизнес процеси“, „познание и развитие“. Авторите твърдят, че четирите перспективи 
имат еднаква тежест.  

 

Фиг 3. Четири перспективи на модела „Балансирана карта на резултатността“. 
Адаптирано по (Kaplan & Norton, 1992) 

 

Модел „Призма на резултатността“ 

Моделът „Призма на резултатността“ (Performance prism) (Neely, Adams, & 
Kennerley, 2002) се основава на теорията според която мениджърите на организациите 
трябва да се съобразяват с целите на всички заинтересовани от дейността на 
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организацията лица (stakeholders). Тази теория се нарича  кратко стекхолдер теория 
(stakeholder theory). 

В модела, целите на организацията се определят като съвкупност от целите на 
различните групи заинтересовани лица 

 Инвеститори 
 Клиенти и посредници 
 Служители 
 Общности, регулатори, профсъюзи 
 Доставчици 

 

 

Фиг 4. Мрежа на отношенията между организацията и групите заинтересовани 
лица. Адаптирано по (Neely, Adams, & Kennerley, 2002) 

В модела се дефинират пет перспективи 

 Удовлетворение на заинтересованите групи. Това e първата и най-важна 
перспектива. В тази перспектива се определят целите, които трябва да 
постигне дейността на организацията  

 Стратегии на организацията  
 Процеси в организацията 
 Способности на организацията 
 Участие на заинтересованите групи 

Авторите на „Призма на резултатността“ многократно акцентират върху 
главната теза на стекхолдер теорията: 

„Твърдението е, ако това не е станало ясно все още, че вече 
собствениците на компанията, или техните представители - главните 
изпълнителни директори – не могат сами да определят какво е важно, и 
следователно, какво трябва да се измерва. Вместо това, бизнесът трябва да гледа 
към всички стекхолдери на организацията, и да отчита за какво те са загрижени. 
Това може би не е съобщението, което изпълнителни директори искат да чуят, 
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но ако те го игнорират това е за техен риск.“ (Neely, Adams, & Kennerley, 2002, 
стр. 82) 

Противниците на стекхолдер теорията твърдят обратното, че системата от 
метрики и ключови индикатори трябва да съответства единство на целите на 
мениджърите на организацията. Каплан отговаря на критиките, че Балансираната карта 
за оценка не може да отчита интересите на социалните групи, като посочва, че това е 
въпрос на избор на ръководствата на компаниите: 

„Те не трябва да отхвърлят методологията на Балансираната карта за оценка и да 
преминат към възгледа на стекхолдер теорията. Те могат да използват стратегическата 
карта и Балансираната карта за оценка, за да формулират своята стратегия насочена 
едновременно към създаване на икономическа, екологична и социална стойност, и да 
балансират и управляват напрежението между тях. ... Балансираната карта за оценка, 
така или иначе, включва интересите на стекхолдерите вътрешно, в една кохерентна 
стратегия и рамка за създаване на стойности, тогава когато добрата резултатност 
спрямо тези заинтересовани страни е критична за успеха на стратегията.” (Kaplan, 2010, 
p. 17) 

По спора дали мениджърите могат автономно да определят целите на 
организацията или трябва да се съобразяват с целите на всички заинтересовани лица, 
има и много междинни позиции. В практически план често няма значение например 
каква е мотивацията да се включат екологичните резултати в стратегията. Дали това 
включване на екологията в стратегията е поради доброто желание на мениджърите да 
опазват околната среда, или защото те считат, че са длъжни да се съобразяват с целите 
на природозащитните организации, или защото искат да избегнат санкции от 
регулаторните органи – и в трите случая същественото е не самата мотивация, а 
конкретните екологични цели дефинирани в стратегията на организацията. 

 

Модели от смесен тип 

Трета група включва модели, които са по-скоро практически насочени, и при 
които не се следва строго определена теоретична концепция. При тях се заимстват идеи 
от различни други методи, понякога по твърде еклектичен начин. Пример е моделът 
ползван от Дейвид Парментър (Parmenter, 2015) в разработваната от него методология 
на „Печеливши KPI“ (Winning-KPIs). Тук ще наричаме моделът „Печеливши KPI“ 
макар че методологията на Парментър обхваща много по-широк кръг от дейности при 
създаване на система за управлението на бизнес резултатността. Парментър ползва 
Балансираната карта като основа за своя модел. Той посочва важността на отношението 
на персонала към дейността на организацията, както и значимостта на отношението на 
социалните групи извън организацията. Но Парментър, в контраст с аргументите на 
Каплан, не се опитва да включи тези аспекти в рамките на четирите перспективи на 
Балансираната карта, а разширява модела с две допълнителни перспективи: 

 Удовлетвореност на персонала (staff satisfaction) 
 Околната среда и общност (environment and community) 

Подобно на модела „Рамка на резултати и детерминанти“, Парментър 
разграничава два класа метрики - за обобщаващи резултати и за детерминиращи 
резултати. Той защитава спорната тезата, че като ключови индикатори могат да се 
ползват само метрики за детерминиращи резултати, и респективно, за ключови 
индикатори трябва да се ползват само не-финансови метрики. (Parmenter, 2015, стр. 31) 
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Таблица 1. Модели за измерване на бизнес резултатността на организациите - 
Обобщение. 

Модели Перспективи (дименсии) на резултатността 

А. Класификационни модели 

„Матрица на 
измерванията на 
резултатността“ 

 Дименсия „Вътрешни – Външни метрики“. 
 Дименсия „Парични - Не-парични метрики“. 

„Рамка на резултати 
и детерминанти“ 

 Метрики за обобщаващи резултати: финансови 
резултати, конкурентоспособност. 
 Метрики за детерминиращи резултати: Качество на 
обслужването, гъвкавост, използване на ресурсите, 
иновации. 

Б. Модели базирани на целите на организацията 

„Пирамида на 
резултатността“ 

 Ниво 1: Визия и стратегия. 
 Ниво 2: Пазарни метрики, финансови метрики. 
 Ниво 3: Удовлетворение на потребителите, гъвкавост, 
продуктивност. 
 Ниво 4: Качество, доставки, време за производство, 
разходи. 

„Балансирана карта 
на резултатността“  

 Финансова перспектива. 
 Перспектива на клиентите 
 Вътрешни бизнес процеси 
 Обучение и развитие 

„Призма на 
резултатността“ 

 Удовлетворение на заинтересованите групи 
 Стратегии на организацията 
 Процеси в организацията 
 Способности на организацията 
 Участие на заинтересованите групи 

В.  Модели от смесен тип 

„Успешни KPI“ Метрики за обобщаващи резултати 
 Финансови 
 Нефинансови 

Метрики за детерминиращи резултати (само не-финансови):  
 Удовлетвореност на клиентите  
 Вътрешните бизнес процеси  
 Обучение и развитие  
 Удоволетвореност на персонала 
 Околната среда и общност 
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Заключение 

Моделите за измерване и оценка на бизнес резултатност на организациите се 
развиват динамично, поради бързо променящите се характеристики на пазарите и 
клиентите. Моделите определят начини за структуриране на множеството от метрики, 
така че да се обхванат важните аспекти на дейността на организациите. 

Изборът на модел за измерване и оценка на бизнес резултатността е от 
съществено значение при проектирането на ключови индикатори. Съществуват големи 
различия между публикуваните подходи за измерване и оценка на резултатността. В 
опит да се постигне по-добро разбиране на алтернативните модели, в доклада са 
разграничени три основни типа модели и са разгледани най-популярните им 
представители.  
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА БИЗНЕС 
РЕЗУЛТАТНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

Резюме: Управлението на бизнес резултатност е основна предпоставка за 
успешното развитие на организациите в дългосрочен план. За да се управлява успешно 
резултатността, тя трябва да бъде измерена и анализирана с помощта на ключови 
индикатори за резултатност. Моделите за измерване на резултатността определят 
основните перспективи или дименсии, в които трябва да се структурира цялото 
множество от метрики и ключови индикатори за дейността на организацията. Направен 
е сравнителен анализ на някои от най-често използваните модели. Обсъждат се 
моделите „Балансова карта за оценка“ (Balance scorecard), „Призма на резултатността“ 
(Performance prism) и други. 

Ключови думи: Kлючови индикатори за резултатност, модели за измерване на 
резултатност, Балансова карта за оценка, Призма на резултатността. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF BUSINESS PERFORMANCE MEASUREMENT 
MODELS 

Abstract: Business performance management is the primary prerequisite for the 
successful operation of a company in the long term. In order to successfully manage its 
business performance, an organization should develop key performance indicators using a 
performance measurement framework. A comparative analyse of the most used business 
performance measurement models is presented. The models “Balance scorecard”, 
“Performance prism” and some others are discussed. 
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 

ДАННИ С ЕМПИРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 
ЦВЕТИНА МЛАДЕНОВА

79, АНТОАНЕТА СЕРАФИМОВА
80 

 

1. Въведение 

Познанието, свързано с практиката в провеждането на представителни 
проучвания, е изключително важно за прецизната подготовка на теренната работа. 
Авторите на този доклад представят своя поглед и предложения за изход от възникнали 
ситуации при подготовката и провеждането на конкретно изследване, които могат да 
дадат насока на други изследователи при работа с полеви сътрудници в процеса на 
събиране на информация.  

Целта е да се систематизират поетапно възможните рискове в процеса на 
провеждане на емпирично проучване и да се предложат решения на някои типове 
проблеми, характерни за работата на терен. Първата задача е да се откроят възможни 
грешки в процеса на подготовка и провеждане на теренната работа, след което да се 
припознаят проблемите, до които тези грешки могат да доведат. Втората задача на 
доклада е да се предложат възможни решения на базата на опита от провеждането на 
конкретно национално представително проучване и да се извлекат изводи, които да 
зададат насока за анализ на практическата ситуация при реализацията на количествено 
изследване. В доклада са представени различни подходи за преодоляване на 
проблемите и повишаване на качеството на получената информация, които нямат 
претенция да бъдат изчерпателни. 

Предмет на този труд са проблемите и решенията при събирането на данни от 
емпирични проучвания. 

Обект е процесът на подготовка и провеждане на теренната работа. 

2. Проект „Изготвяне на оценки на ефекта от активната политика на 
пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет, на 
индивидуално ниво (нетна оценка)“ 

При систематизирането на различни грешки, с които биха могли да се сблъскат 
изследователите при събиране на емпирични данни, авторите на настоящия доклад се 
основават на конкретно изследване, в провеждането на което са взели участие. 

Проектът: „Изготвяне на оценка на ефекта от активната политика на пазара на 
труда, финансирана със средства от държавния бюджет, на индивидуално ниво (нетна 
оценка)“ с възложител Министерство на труда и социалната политика е осъществен от 
Обединение „И-Рисърч“, включващо фирмите „Иконометрика“ ЕООД и „Витоша 
рисърч“ ЕООД. Проучването има за цел да установи какво е влиянието на активните 
политики на пазара на труда върху безработните лица в страната. Задачата е да се 
изчисли какъв процент от хората, участвали в програми и мерки на Бюрото по труда, са 
намерили работа благодарение на участието си. За да се изпълни поставената цел, е 
проведено емпирично социологическо изследване - експеримент. Експериментът се 
състои в сравнение на резултатите от тестова и контролна група, съставени съответно 
от участвали и неучаствали в програми и мерки безработни лица. Подготвени са два 
въпросника за всяка една от групите, както и един въпросник за лицата, участвали  в 

                                                 
79 Цветина Младенова е докторант в катедра „Икономическа социология“ в УНСС и работи като 
социолог във фирма „Иконометрика“ ЕООД. 
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програми и мерки за предприемачи. За да се изчислят ефектите на заместване и 
изместване, които са фактор при определянето на нетния ефект на активните политики, 
са създадени други два въпросника за работодатели – наемали и ненаемали безработни 
лица по програми и мерки от Бюрото по труда. Избраният метод на регистрация е 
стандартизирано интервю „очи в очи“ за безработните лица и телефонно интервю за 
изследването сред работодатели. Общият брой на интервюирани безработни лица от 
тестовата група е 4 093; безработни лица (контролна група) – 2012; работодатели 
(тестова група) - 505, работодатели (контролна група) - 500. Резултатите от 
проведеното проучване се отнасят за програмите и мерките, включени в Националния 
план за действие по заетостта през 2015 г.. Асоцииран партньор по проекта е Агенция 
по заетостта, която предоставя на изпълнителя списък с всички регистрирани 
безработни лица в Бюрото по труда през 2015 година. От този списък е генерирана 
извадката сред целевите групи на проекта. Бюрата по труда имат задължение да 
свържат интервюерите с лицата, попаднали в извадката.  

Настоящият доклад се фокусира върху възникналите грешки и възможните 
решения при провеждането на стандартизираните интервюта сред безработни лица. 
Освен грешките, установени при провеждането на конкретното изследване, в доклада 
са включени и допълнителни рискове и проблеми, които авторите идентифицират като 
потенциални при събиране на емпирични данни. 

3. Преглед на литературата 

При изготвянето на настоящия доклад са използвани следните две групи 
литературни източници: 

1. Източници, свързани със специфичните особености на проекта 
Първият вид източници, които са проучени, са свързани със специфичната 

тематика на изследването за изготвяне на нетната оценка. Източниците от тази група 
включват следната литература: 

 Атанасов, Ат., „Последваща оценка на активната политика на пазара на 
труда в България“ – В монографичния труд са описани изследванията за оценка на 
пазара на труда в България и техните специфични особености. 

 Министерство на труда и социалната политика, „Изготвяне на оценки на 
ефекта от активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от 
държавния бюджет, на индивидуално ниво (нетна оценка)“ – Проектът, в който и 
авторите са взели участие, е осъществен през 2017 г. и включва оценка на нетния ефект 
на програмите и мерките, включени в Националния план за действие по заетостта през 
2015 г. 

 Министерство на труда и социалната политика, „Последваща оценка на 
ефекта от активната политика на пазара на труда на индивидуално ниво“ – При 
изпълнението на проекта е оценен нетният ефект на програмите и мерките, които са 
включени в Националния план за действие по заетостта през 2011 г. 

 Министерство на труда и социалната политика, „Оценка на всички 
елементи (програми и мерки за заетост) на активната политика на пазара на труда, в 
следните направления: насоченост; релевантност към Стратегията на ЕС „Европа 
2020“; икономичност; ефективност; ефикасност“– В рамките на проекта е извършена 
оценка на програмите и мерките, включени в Националния план за действие по 
заетостта през 2011 г., установени са степента на изпълнение на поставените цели, 
рационалното изразходване на средствата от държавния бюджет и ефективността на 
инструментите за въздействие. 

2. Източници, засягащи проблеми при събирането на данни с 
емпирични проучвания 
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Вторият вид източници, които са проучени, са свързани с предмета на доклада и 
включват следната литература: 

 Gallup (2008), „Ръководство за интервюера за изследване на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права върху преживените от етническите малцинства 
дискриминация, престъпления и полицейски контрол“ – В ръководството са описани 
основни ситуации, в които интервюерът би могъл да попадне при провеждането на 
интервюта „лице в лице“ и възможните подходи за справяне с тях. 

 Съйкова, Ив., Стойкова – Къналиева, Андр., Съйкова, Св., 
„Статистическо изследване на зависимости“, Класификация на компонентите и 
източниците на грешка на оценката, стр. 47 – 49 – Авторите на учебника представят 
подробно описание и класификация на грешките във всеки етап от провеждането на 
изчерпателни статистически изучавания. 

4. Грешки, проблеми и възможни решения при събирането на данни с 
емпирични проучвания 

В настоящата част от доклада е представено описание на срещани грешки в 
практиката при събиране на емпирични данни. Описаните грешки са систематизирани в 
четири етапа. 

4.1. Първи етап: Подготовка на теренната работа 

В първи етап от процеса на събиране на емпирични данни, който условно можем 
да наречем „Подготовка на теренната работа“ можем да откроим няколко основни 
грешки в организацията и изпълнението. 

4.1.1. Грешка: Подбор на изпълнител в последния момент 

Често, за да бъде осъществено представително емпирично проучване, 
изследователите са принудени да се обърнат към фирма (или организация) 
подизпълнител, поради недостатъчен човешки ресурс. В тези случаи, а и в случаите, 
когато се използва собствена мрежа от полеви сътрудници, възникват някои проблеми 
вследствие на допуснати грешки в планирането или на недобросъвестно изпълнение на 
възложените задачи от страна на интервюери, супервайзъри и ръководители на терена. 
Именно заради това е важно да бъде назначен вътрешен контрол над работата на 
полевия екип. В процеса на подготовка и протичане на теренната работа по 
емпиричното изследване към проекта „Изготвяне на оценки на ефекта от активната 
политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет, на 
индивидуално ниво (нетна оценка)“ експертите се сблъскаха с няколко типа ситуации, 
които ще бъдат представени систематично с описание на възможни решения за изход 
от тях. 

Една от грешките, които изследователите могат на направят, подготвяйки 
теренната дейност, е свързана именно с избора на екип от полеви сътрудници. Ако 
авторите решат да се обърнат към външна фирма подизпълнител, е добре този избор да 
не бъде оставян за последния момент преди старта на провеждане на изследването. 
Проблемите, които биха могли да произтекат от отлагането на решението за 
подизпълнител са в няколко направления. На първо място съществува риск да се 
попадне на фирма или организация, която да се отнесе с недостатъчна сериозност към 
протичащия проект. Макар и очевиден, този риск от недобросъвестно изпълнение може 
да доведе до непредвидени последици от различен характер, с които експертите са 
принудени да се справят своевременно, за да не допуснат изследването да бъде 
компрометирано или дори провалено. Важно е да се посочи, че недобросъвестната 
работа на полевите сътрудници се отразява на качеството на получената информация от 
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гледна точка на нейната представителност и достоверност. На второ място вземането на 
решението за подизпълнител в последния момент е предпоставка за липса на 
възможност за избор. Често пъти мрежите са заети или не могат да поемат ангажимент 
в поставените времеви граници и отхвърлят поканата за съвместна дейност. Ако 
изследователят няма алтернатива, той е принуден да приеме условията на фирмата, 
която се съгласи да участва в проучването. Така не само цената на офертата би могла да 
бъде неприемливо завишена, но и сроковете за изпълнение да не бъдат спазени, а 
клаузите в подписания договор да не бъдат прецизно подготвени. За да се избегне този 
проблем, е необходимо пазарът на фирми подизпълнители, които се занимават с този 
тип дейност да бъде внимателно проучен, да бъде отделено достатъчно време за срещи 
и преговори, за подробно запознаване с проекта и условията на изследователите. 
Когато изследователят се спре на една или няколко фирми, е нужно да се увери в 
тяхната способност да се заемат с поставената задача, като проучи предишните 
проекти, с които фирмата се е занимавала, поиска официална референция за отминали, 
завършени проекти и получи повече информация за използваната мрежа от полеви 
сътрудници. Добре е предварително да бъде изготвен подробен план-график и 
разпределение на дейностите, които да бъдат заложени в клаузите на подписания 
договор. Преди старта на провеждане на проучването тези условия трябва да бъдат 
утвърдени и добре познати и на двете страни, за да може безпрепятствено да се започне 
работа. 

4.1.2. Грешка: Провеждане на инструктаж на големи групи 

Друга грешка, която може да бъде допусната в процеса на подготовка на 
теренната работа, е свързана с инструктажа на подизпълнителя, в това число 
ръководители терен, супервайзъри и интервюери/ анкетьори. При работата с големи 
групи е много възможно да остане част от аудиторията, която да не разбере 
съдържанието на въпросника и неговата специфика. Когато въпросникът е труден, 
съдържа много преходи и условности за попълването му, е хубаво инструкцията да 
бъде направена на повече по-малки групи. Така на всеки участник може да се отдели 
персонално внимание, да се отговори на въпроси и да се повтори и доизясни онова, 
което е останало неразбрано. Разбира се, това решение е свързано с времеви ресурс и 
финансова обезпеченост по отношение на наемане на помещение, пътни разходи и т.н, 
както и на добра организация за протичане на срещите. Специфично при изследването 
на нетната оценка на пазара на труда е това, че проучването включва няколко 
въпросника. От скриниращата част в началото на всеки един от тях зависи дали 
респондентът ще отговаря на него или на някой от другите въпросници. Именно заради 
това всеки супервайзър, а и всеки интервюер трябва да познава добре всичките пет 
въпросника. При организацията на инструктажа трябва да бъде взето предвид следното: 
една формирана група трябва да бъде обучена за работа с всичките въпросници, не 
може да се направи деление на принципа кой с какъв въпросник ще работи, което на 
първо четене звучи най-логично. Като друга възможност за провеждане на инструктаж 
без да е необходимо събиране на едно място на много полеви сътрудници, е изборът на 
интерактивни методи като видео инструктаж, скайп или други възможности, които 
интернет предоставя за дистанционно осъществяване на връзка. За да се използва такъв 
алтернативен подход, е необходимо авторите да разполагат с нужните за целта техника 
и опит в презентирането. 

Проблем на този етап от подготовката може да бъде и незаинтересоваността или 
дори съпротивата на супервайзърите и интервюерите да спазват оказаните им 
инструкции. Не винаги отстраняването на такива „безотговорни“ полеви сътрудници е 
решение на проблема. Подчертава се още веднъж, че се разглежда ситуация на 
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ограничени финансови, времеви и най-вече човешки ресурси. Преди да се стигне до 
крайната мярка за изключване на даден сътрудник от полевия екип може да се вземат 
някои мерки, които да стимулират участието в проекта. Най-напред трябва да бъде 
направен ясен предварителен разчет на сумата, която ще се плати на подизпълнителя. 
Добре е на самия инструктаж да бъде посочено каква сума ще се изплати на интервюер 
за едно интервю. Тази цена трябва да присъства и в писмената инструкция, която всеки 
полеви сътрудник трябва да има. Освен това при достатъчна наличност на средства е 
добре да се въведе система, която да позволява при добросъвестно изпълнение на 
задачите интервюерът и съответно супервайзърът да бъдат възнаградени с бонус 
заплащане. Задължително е още в началото на теренната работа полевите сътрудници 
да бъдат запознати с условието, че при  некоректно изпълнение на условията на 
изследователите ще бъдат санкционирани. Всяко неподчинение и пренебрегване на 
инструкциите ще подлежи на глоба. Тази глоба трябва да бъде вписана в договора. 

Тук е моментът да се отбележи още, че решенията, свързани с организацията на 
дейностите на полевите сътрудници, също са в пряка зависимост от специфичните 
особености на проучването. При осъществяване на проект „Изготвяне на оценки на 
ефекта от активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от 
държавния бюджет, на индивидуално ниво (нетна оценка)“ изследователите работят 
съвместно с бюрата по труда, които организират срещите с респондентите, освен това 
предоставят нужната информация за излъчването на извадка. Важно е в случая работата 
на полевия екип да бъде добре синхронизирана с дейността по проекта на бюрата по 
труда. Не бива да се пренебрегва и изрядната отчетност на извършената работа – 
бюрата по труда трябва да издават документ при всяко посещение на интервюер, с 
който да удостоверяват, че е била проведена среща между него и определен брой 
(точно посочено кои) респонденти. 

4.2. Втори етап: Провеждане на проучването 

Във втория етап от теренната работа или същинското „провеждане на 
проучването“ могат да се отбележат следните няколко основни риска за грешка, които 
предизвикват проблеми за осъществяването на по-нататъшните цели на проекта: 

4.2.1. Грешка: Грешно попълнени анкетни карти 

Първата грешка, която твърде често се среща, е некоректно попълнени анкетни 
карти от страна на интервюера. Грешката се изразява от една страна в неточни или 
липсващи отговори на въпросите, включени в интервюто, което се отразява върху 
достоверността на получената информация, а от друга страна в грешно попълнени 
(непопълнени) име или телефон на респондента, което възпрепятства провеждането на 
контрол. Правило е на получените попълнени въпросници да се прави изчерпателен 
логически оглед, с други думи всеки един въпросник трябва да бъде внимателно 
проверен за спазване на преходите, както и за логически несъвместимости. На 10% от 
въпросниците се прави контрол, като експертите се свързват по телефона с 
респондентите и задават ключови въпроси от интервюто, за да сверят отговорите с 
отбелязаните от интервюера. Задължително се прозвъняват онези респонденти, при 
които логическият оглед е отчел разминаване в посочените данни, неспазване на 
преходите във въпросника или непопълнени въпроси, а също така контакт трябва да 
бъде осъществен с лицата, чиито отговори в скриниращия блок не отговарят на 
поставените изисквания за попълване на конкретния въпросник. Ако в едно гнездо се 
срещат твърде много анкетни карти с липсваща или некоректно вписана информация, 
се извършва контрол над всички интервюирани респонденти. 
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За да се избегне рискът, породен от липсваща информация за интервюираното 
лице – име или телефон, което не позволява извършването на контрол, е добре 
изследователят да разполага с алтернативен източник на информация. В проведеното 
изследване на пазара на труда експертите разполагат със списък с имената, телефоните 
и активностите на всички регистрирани лица през изследвания период - 2015 г. При 
липса на отбелязана информация от интервюера (и когато не е категорично отбелязано, 
че лицето не желае да посочи телефон за връзка или да участва в контрола) липсващите 
данни се заимстват от предоставения списък от партньора в проекта – Агенцията по 
заетостта. При сгрешена или непопълнена информация във въпросника и едновременно 
с това липсващи координати на респондента, следователно невъзможност за 
осъществяване на контакт, анкетата се анулира. 

4.2.2. Грешка: Грешно подбрани респонденти и самостоятелно попълнени 
анкетни карти 

Втората грешка на този етап от проучването, която крие риск от вземане 
предвид недостоверна информация, изкривяване на извадката, а в следствие и 
компрометиране на проучването, е предоставянето на анкетни карти от 
подизпълнителя, които са попълнени от самия интервюер или от лице, непопадащо в 
извадката. Въпросът тук е как могат да бъдат разпознати тези карти и как да се постъпи 
в случай на разкрита измама в условията на ограничени ресурси. Както вече беше 
споменато, в началото на всеки един въпросник от проведеното проучване има 
скринираща част, която отсява онези респонденти, които могат да вземат участие в 
изследването. Такъв блок е необходим, за да се избегнат грешки, породени от 
неправомерното попадане в списъка на лицата в генералната съвкупност, от който се 
излъчва извадка. Освен това във въпросника се поставят така наречените контролни 
въпроси, които индикират различия в отговорите на един и същ респондент. Когато се 
идентифицира фалшифицирана анкетна карта, задължително се прави контрол на 50 % 
от гнездото, когато то е поето от един интервюер, или на всички респонденти, до които 
се е допитал въпросният интервюер. В този случай контролът обхваща повече въпроси, 
които повторно се задават на респондента за сравнение. Ако се констатира, че с 
преобладаващата част от лицата не се е провело интервю според указанията на 
изследователите, всички въпросници се анулират. Основанието е, че не може да се има 
доверие на работата на този интервюер. 

4.2.3. Грешка: Неспазен метод на регистрация 

Третият тип много често срещани грешки в процеса на реализиране на 
емпиричното проучване е неспазеният от интервюерите метод на регистрация. В 
зависимост от спецификата на въпросника, неспазеният метод може да стане повод за 
получаване на недостоверна информация. В случаите, когато проучването е възложено 
на изследователите от друга организация, методите на регистрация често са 
предварително зададени, а тяхното неспазване води до глоби на авторския колектив. 
Когато контролът докаже, че допитването не се е провело по указания от авторите 
начин, се взема предвид причината за това отклонение. Ако заложеният метод на 
регистрация е интервю „очи в очи“, а интервюерът се е допитал до респондент по 
телефона, защото е било невъзможно да осъществят личен контакт, информацията 
може да се използва след консултация с ръководителя на проекта, но интервюерът ще 
бъде глобен за неспазеното изискване. Ако интервюерът сам е взел решение да проведе 
интервюто по телефона вместо лице в лице без основателна причина, въпросникът се 
анулира и се назначава глоба на подизпълнителя. 

4.3. Трети етап: Логически оглед и контрол 
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Следващият етап от провеждането на теренната работа е извършването на 
логически оглед и контрол на събраната информация. Важно е да се отбележи, че 
отделянето на двете процедури в отделен етап в случая е условно и цели по-детайлното 
им разглеждане. Самият етап протича едновременно с провеждането на теренната 
работа. Паралелното извършване на логически оглед и контрол по време на полевата 
работа се обуславя от необходимостта да се осъществява текущ контрол върху работата 
на интервюерите и да бъдат своевременно коригирани възникналите трудности и 
грешки. 

4.3.1. Грешка: Забавяне на анкетни карти 

Първата грешка, с която изследователите биха могли да се сблъскат по време на 
този етап от изпълнението на проекта, е забавеното получаване на попълнените 
анкетни карти. В случай на такова забавяне се рискува останалите етапи от 
проучването да не бъдат изпълнени в срок поради недостатъчното оставащо време за 
въвеждане, обработка и анализ на получената информация. Забавянето е свързано с 
компрометиране и на процедурите на логически оглед и контрол, най-напред защото не 
би позволило упражняването на текущ контрол върху полевата работа и на следващо 
място по-краткото време, отделено на контрола върху терена, би влошило качеството и 
достоверността на получената информация. 

За да бъде избегнато забавеното получаване на попълнените анкетни карти, като 
превантивна мярка авторите предлагат още при подготовката на проекта да бъдат 
заложени конкретни срокове, в които супервайзърите да изпратят на изследователите 
попълнените анкетни карти. Тези срокове трябва да бъдат разпределени по такъв 
начин, че попълнените въпросници да се получават текущо през цялата работа на терен 
вместо да бъдат изпращани накуп. Така определените срокове биха могли да се впишат 
в договорите със супервайзърите или с фирмата – подизпълнител, която поема 
ангажимент да извърши полевата работа. В случай, че тези срокове не са превантивно 
заложени и вече е налице забавяне на анкетните карти, единственият подход, който 
експертният екип може да предприеме, за да компенсира времевото забавяне на 
изпълнението на този етап, е да бъдат привлечени допълнително човешки ресурси, 
ангажирани с логическия оглед и контрол. 

4.3.2. Грешка: Отказ за съдействие от страна на респонденти, неоткрити 
респонденти 

Следващият проблем, който авторите разглеждат във връзка с провеждането на 
логически оглед и контрол, е отказът за съдействие от страна на респондента и 
неоткритите респонденти. При провеждане на контрола върху полевата работа се прави 
опит да бъде осъществен повторен контакт с част от респондентите. Обикновено 
последващ контакт се осъществява с около 10 % от проведените интервюта. В случай, 
че при провеждане на логическия оглед на попълнените въпросници се установят 
несъответствия, опит за контрол се осъществява за всяка анкетна карта, в която са 
установени непопълнени ключови въпроси, неспазени преходи или всички останали 
ситуации, които будят съмнение за некоректно попълване на въпросника. В случай, че 
респондентът откаже да съдейства при повторен контакт с него, последващият контрол 
е невъзможен. Ако респондентът не бъде открит (поради посочен грешен номер, 
изключен или неотговарящ телефон и т.н.), бихме могли да се обърнем за съдействие 
към супервайзъра или да изпратим човек на място, който да разговаря с респондента. 
При провеждане на изследването на нетната оценка изследователите се възползват и от 
предоставения списък от Агенцията по заетостта като алтернативен източник на 
информация, в който има допълнителна възможност да се открие телефон за връзка с 
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респондентите, както и да се идентифицират разминавания в информацията на бюрата 
по труда и отбелязаните отговори във въпросниците. 

Случаите с неоткрити респонденти биха могли да доведат до анулиране на 
анкетни карти. До тази мярка се прибягва, когато в рамките на едно гнездо 
преобладават анкетните карти без посочена информация за обратна връзка с 
респондента, като в същото време са констатирани и непроведени интервюта в рамките 
на гнездото. Дори когато въпросниците в едно гнездо изглеждат коректно попълнени, 
липсата на контакти за връзка с респондентите е основание за съмнение в 
достоверността на получената информация и достатъчно основание за извършване на 
последващ контрол. 

Причина за анулиране би могло да бъде установено дублиране на анкетни карти. 
Това са случаи, в които две или повече анкетни карти се попълват за един и същи 
респондент. Този своеобразен опит за измама от страна на интервюера се наказва с 
глоба. Тяхното идентифициране на този етап е трудно в големи гнезда или в случай, че 
дублиращите се карти са в различни гнезда. Решението на проблема е приложението на 
специализиран софтуер, чрез който да бъдат открити дублираните анкетни карти. 

4.3.3. Грешка: Анулирани карти, анулирани гнезда 

Вече бяха посочени случаи, в които се налага анулиране на анкетни карти. По 
време на логическия оглед и контрол изследователският екип държи сметка за броя и 
разпределението на анулираните анкетни карти или гнезда. Най-добре би било тези 
интервюта да бъдат проведени повторно, което е свързано с осигуряването на 
допълнително времеви, финансови и човешки ресурси. В случай, че екипът не 
разполага с възможност за повторно провеждане на анулираните интервюта, контролът 
се осъществява върху цялото проблемно гнездо, за да се направи опит да се отсеят 
анкетните карти, които са коректно попълнени и информацията в тях би могла да се 
използва след проведения контрол.  

Тъй като грешките при изпълнение на полевата работа, водещи до анулиране на 
анкетни карти или на цели гнезда, са изключително сериозни и поставят под въпрос 
достоверността на получената първична информация, авторите разсъждават и върху 
възможността за налагане на допълнителни глоби към супервайзърите на провинилите 
се интервюери или към подизпълнителите, които се ангажират с терена с цел 
стимулиране на по-стриктния контрол върху работата на интервюерите. 

4.3.4. Грешка: Неорганизирана отчетност 

Провеждането на логически оглед и контрол е свързано с осъществяването на 
административни и организационни процеси. Попълнените анкетни карти трябва да 
бъдат описани от изследователите след като бъдат изпратени от подизпълнителя. 
Необходимо е да бъде поддържана база данни с описание на анкетните карти, 
констатираните нарушения и резултатите от проведения последващ контрол. 
Организацията на процеса включва също така разпределение на анкетните карти между 
операторите, които ще бъдат ангажирани с въвеждането на първичната информация в 
съответния специализиран софтуер.  

Грешките, свързани с неефективната организация на процеса, могат да доведат 
до редица проблеми. Възможна проблемна ситуация е наличието на неяснота по 
отношение на броя на проведените интервюта в следствие на недостатъчно подробната 
отчетност на анкетните карти. Пропуските в отчетността биха затруднили и 
счетоводното приключване на проекта, тъй като при изчисляване на заплащането на 
сътрудниците се взема предвид наложените глоби и анулираните анкетни карти, които 
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трябва да бъдат заведени във вече споменатата база данни. Трети пример за кризисна 
ситуация, произтичаща от лошата организация на отчетните процеси, е липсата на 
описание на начина, по който са били разпределени въпросниците между операторите, 
които въвеждат първичната информация в специализиран софтуер – ситуация, която би 
могла да доведе дори до загуба на анкетни карти.  

За да бъдат предотвратени изброените рискове, е необходимо да се ангажира 
един или няколко експерта от изследователския екип, който да се занимава единствено 
с организацията и отчетността по проекта. 

4.4. Четвърти етап: Въвеждане на информацията 

След като приключи последващият логически оглед и контрол на проведените 
интервюта се пристъпва към въвеждане на първичната информация в специализиран 
софтуер. Тази дейност се разглежда като последната стъпка от етапа на провеждане на 
теренната работа. Грешките при въвеждане на информацията, които са 
идентифицирани от авторите, са следните: 

4.4.1. Грешка: Грешен подбор на операторите за въвеждане на данните 

Както за всяка друга дейност, така и по отношение на процеса на въвеждане на 
данните ключово значение има качеството на човешкия ресурс. Недостатъчното 
обучение или недобросъвестността на операторите водят след себе си некоректно 
въведени данни, забавяне на срокове, дори изгубени анкетни карти или файлове. За да 
се избегнат подобни проблеми, е необходимо приложението на няколко типа решения. 
Най-напред биха могли да бъдат по-прецизно подбирани операторите, които ще се 
ангажират с проекта, като се въведат конкретни изисквания към тях или се потърсят 
препоръки от предишни работодатели. 

След като бъдат идентифицирани подходящите кандидати, е необходимо да се 
обърне специално внимание на тяхното подробно обучение. Независимо от това, колко 
дълъг опит притежава, всеки от операторите трябва да премине през инструктаж, за да 
се запознае със спецификите на конкретния проект. 

Освен чрез взискателния подбор на кадрите качественото изпълнение на етапа 
на въвеждане на първичната информация се осигурява и чрез постоянния контрол 
върху работата на сътрудниците. Добра практика е периодичното изпращане на 
файловете с въведените данни, а не тяхното предоставяне наведнъж, което не би 
позволило извършването на текущ контрол, предотвратяването на евентуални грешки, 
уточняването на възникнали въпроси и т.н. Контролът върху въвеждането на данните 
би могъл да се осъществи по два начина в зависимост от ресурсите, с които разполагат 
изследователите. Първият подход е да бъде излъчена извадка от въведените от 
конкретния оператор въпросници, които да бъдат повторно въведени с цел сравнение и 
откриване на грешки в работата на оператора. Вторият подход изисква отново да бъде 
излъчена извадка от въведените анкетни карти, чиито записи да бъдат сравнени с 
оригиналните въпросници на хартиен носител. Пред изследователския екип стои също 
така въпросът дали да наеме външни сътрудници за осъществяване на контрола върху 
работата на операторите или да обезпечи тази дейност чрез човешките ресурси, с които 
разполага. 

4.4.2. Грешка: Грешно въведена информация 

След като първичните данни бъдат въведени е необходимо провеждането на 
последваща проверка и контрол на информацията. „Чистенето“ на файла, както често се 
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нарича тази процедура, има за цел да открие случаите, в които е допусната грешка при 
въвеждането.  

Често срещана грешка е механичното въвеждане на стойност, различна от 
заложените стойности за конкретната променлива. Например, ако възможните 
стойности за дадена променлива са „1-да“ и „2-не“, механична грешка би могло да бъде 
въвеждането на стойност „3“ по погрешка. Тези случаи се идентифицират чрез 
внимателното проследяване на едномерното разпределение на всяка от променливите. 
В случай на допусната механична грешка изследователят проверява коректната 
стойност във въпросника и я коригира в базата данни. 

Друга грешка, която би могла да се открие по време на „чистенето“ на файла, е 
свързана с пропуски на логическия оглед, например неспазване на логическите 
преходи, заложени във въпросника. За да бъдат идентифицирани подобни 
несъответствия, бихме могли да използваме възможностите, които ни предоставя 
специализираният софтуер SPSS. С негова помощ могат да бъдат открити дублиращи 
се случаи или да бъдат програмирани филтри, чрез които да се селектират случаите, в 
които е налице неспазване на логическите преходи. Констатираните несъответствия се 
проверяват от изследователя и се коригират в базата данни. 

Двата типа грешно въведена информация могат да бъдат предотвратени чрез 
влагането на допълнителни ресурси за програмиране на специализиран софтуер за 
въвеждане на първичните данни, който да извършва автоматично преходите между 
въпросите и да не позволява да бъдат въвеждани стойности, различни от заложените за 
променливата. 

5. Заключение 

В процеса на изпълнение на емпирично проучване изследователите често се 
сблъскват с проблеми, свързани с провеждането на теренната работа по проекта. Тези 
проблеми са резултат от ограничените времеви, финансови и човешки ресурси, които 
съпътстват осъществяването на изследването. На базата на досегашната си работа в 
сферата на събиране на емпирични данни авторите са направили опит да опишат 
рисковете и грешките, които могат да бъдат допуснати в процеса на теренната работа. 
За да бъдат приложени, предложените решения и превантивни мерки трябва да бъдат 
съобразени със спецификата на конкретното изследване.  
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 
ДАННИ С ЕМПИРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Резюме: В процеса на изпълнение на емпирично проучване изследователите 
често се сблъскват с проблеми, свързани с провеждането на теренната работа по 
проекта. Тези проблеми са резултат от ограничените времеви, финансови и човешки 
ресурси, които съпътстват осъществяването на изследването. Целта на доклада е да се 
систематизират проблемите, с които авторите са се сблъскали при провеждане на 
теренната работа на конкретно емпирично проучване по метода структурирано 
интервю „лице в лице“. Авторите са се опитали да представят различни подходи за 
преодоляване на проблемите и повишаване на качеството на получената информация. 

Ключови думи: емпирично проучване, теренна работа, логически оглед, 
контрол, достоверност на информацията. 

 

SOME PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS OF DATA COLLECTION IN 
THE EMPIRICAL STUDIES 

Abstract: In the process of conducting an empirical study, the researchers often face 
difficulties regarding the conducting of the field work on the project. These problems are a 
result of limited time, financial and human resources, which accompany the realization of the 
study. The purpose of the report Is to systematize the problems which the authors face during 
the field work for a said empirical study via structured interview “face to face” method. The 
authors tried to present different approaches for problem solving and increasing the quality of 
the acquired information. 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КАТО ДЯЛ ОТ БВП В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ПЕРИОДА 1995-2014 ГОДИНА 
ЦВЕТАН СТАЛЕВ

81 

1. Проучванията в сферата на здравеопазването са от първостепенно значение за 
обществото. Тези проучвания могат да осигурят важна информация за тенденции на 
болести и рискови фактори, резултати от лечения, функционални способности, модели 
на лечение и разходи за здравеопазване и тяхното използване. Различните подходи на 
изследване предоставят взаимно-допълващи се резултати. Клиничните експерименти 
могат да осигурят важна информация относно полезните и вредните ефекти от 
медицинската намеса като се контролират променливите, които могат да окажат 
влияние върху резултатите от изследването. Освен това, отзивите от медицинския опит 
в „реалния свят“ са също от изключителна важност, за да се сравнят и подобрят 
използването на лекарства, ваксини, медицинска апаратура и диагностика. Всички 
горепосочени дейности изискват подходящо финансиране. Затова изключително важен 
аспект на здравеопазването е неговото финансиране. Как, по какъв начин и преди 
всичко с колко държавата участва във финансовото осигуряване на здравеопазването. 
Израз на това са годишните разходи за здравеопазване като част от БВП, тяхното 
средногодишно равнище и динамика. Именно на тези проблеми е посветен и настоящия 
доклад. 

2. Целта на изследването е да се установи равнището и динамиката на разходите 
за здравеопазване като дял от БВП в Република България за периода 1995-2014 г. както 
и да се моделира трайната тенденция на разходите за здравеопазване. Задачите на 
изследването се свеждат до: 

а. Установяване на средногодишното равнище на относителния дял на 
разходите за здравеопазване от БВП в Република България за периода 
1995-2014 година.  

б. Изследване на скоростта на изменение на относителния дял на разходите 
за здравеопазване като абсолютен годишен прираст, годишни темпове на 
растеж и темпове на прираст. 

в. Изследване на трайната тенденция в изменението на относителния дял на 
разходите за здравеопазване  в БВП и нейното моделиране. 

Обект на изследване са разходите за здравеопазване като относителен дял от 
БВП в Република България за периода 1995-2014 година. Предмет на изследване е 
динамиката на разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП в Република 
България за периода 1995-2014 година. 

3. Заложени са следните хипотези: 

 годишният относителен дял на разходите за здравеопазване като част от 
БВП през изследвания период нараства; 

 годишните абсолютни прирасти в относителния дял на разходите за 
здравеопазване като част от БВП, както и темповете на растеж и прираст, 
са сравнително постоянни; 

 равнището на годишните абсолютни прирасти, темпове на растеж и 
темпове на прираст е сравнително ниско; 

 налице е трайна тенденция в нарастването на относителния дял на 
разходите за здравеопазване като част от БВП за изследвания период. 

                                                 
81 Докторант към катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС 
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Година 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% БВП 4,75 4,57 4,74 4,67 5,86 6,07 7,23 7,41 7,43 7,09

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% БВП 7,08 6,67 6,41 6,61 6,78 7,24 6,88 7,11 7,93 8,44
Таблица 1. Относителен дял на разходите за здравеопазване от БВП 

Въз основа на данните представени в таблица 1 са изчислени среден абсолютен 
прираст и средно геометричен темп на развитие. Според обобщаващите статистически 
характеристики е налице нарастване на разходите за здравеопазване като относителен 
дял от БВП за изследвания период – тези разходи нарастват с 0,19 процентни пункта 
средно годишно или 1,03 пъти средно годишно. Въпреки нарастването на разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП, по-детайлното разглеждане обаче сочи, 
че годините в които има кризисни ситуации в икономиката се отразяват и на разходите 
за здравеопазване. Такива са 1995 г., при която има спад спрямо 1996 г.; такъв е и 
периода 2004-2009 г., през който относителния дял на разходите за здравеопазване от 
7,43 % за 2003 г. спада до 6,41 % за 2007 г. и достига до 7,11 % чак за 2012 година. През 
2013 и 2014 година изследвания относителен дял на разходите за здравеопазване 
бележи нарастване до 8,44 % (2014 г.). Нещо повече, едва след 2012 година 
относителният дял на разходите за здравеопазване от БВП достигат и надминават 
равнището от 2003 година. През изследвания период, най-ниска е стойността на 
разходите за здравеопазване през 1996 година (4,57 %), а най-висока – през 2014 година 
(8,44 %). 

 

Година 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Изменение - -0,18 0,17 -0,07 1,19 0,21 1,16 0,17 0,03 -0,35

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Изменение -0,01 -0,41 -0,26 0,20 0,17 0,47 -0,36 0,22 0,82 0,51
Таблица 2. Абсолютни прирасти на относителните дялове за периода 1995 – 2014 година 

На таблица 2 се вижда, че през 1996 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП намалят с 0,18 процентни пункта спрямо 1995 г.; през 1997 г. 
разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 0,17 процентни 
пункта спрямо 1996 г.; през 1998 г. разходите за здравеопазване като относителен дял 
от БВП намалят с 0,07 процентни пункта спрямо 1997 г.; през 1999 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 1,19 процентни пункта спрямо 
1998 г.; през 2000 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
нарастват с 0,21 процентни пункта спрямо 1999 г.; през 2001 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 1,16 процентни пункта спрямо 
2000 г.; през 2002 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
нарастват с 0,17 процентни пункта спрямо 2001 г.; през 2003 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 0,03 процентни пункта спрямо 
2002 г.; през 2004 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят 
с 0,35 процентни пункта спрямо 2003 г.; през 2005 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП намалят с 0,01 процентни пункта спрямо 2004 г.; през 2006 г. 
разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят с 0,41 процентни 
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пункта спрямо 2005 г.; през 2007 г. разходите за здравеопазване като относителен дял 
от БВП намалят с 0,26 процентни пункта спрямо 2006 г.; през 2008 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 0,20 процентни пункта спрямо 
2007 г.; през 2009 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
нарастват с 0,17 процентни пункта спрямо 2008 г.; през 2010 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 0,47 процентни пункта спрямо 
2009 г.; през 2011 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят 
с 0,36 процентни пункта спрямо 2010 г.; през 2012 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП нарастват с 0,22 процентни пункта спрямо 2011 г.; през 2013 г. 
разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 0,82 процентни 
пункта спрямо 2012 г.; през 2014 г. разходите за здравеопазване като относителен дял 
от БВП нарастват с 0,51 процентни пункта спрямо 2013 година. 

Година 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Изменение - 0,962 1,037 0,985 1,254 1,037 1,192 1,024 1,004 0,953

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Изменение 0,999 0,943 0,961 1,031 1,025 1,069 0,950 1,032 1,116 1,065
Таблица 3. Темпове на растеж на относителните дялове за периода 1995 – 2014 година 

На таблица 3 се вижда, че през 1996 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП намалят 0,962 пъти спрямо 1995 г.; през 1997 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,037 пъти спрямо 1996 г.; през 
1998 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят 0,985 пъти 
спрямо 1997 г.; през 1999 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
нарастват 1,254 пъти спрямо 1998 г.; през 2000 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП нарастват 1,037 пъти спрямо 1999 г.; през 2001 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,192 пъти спрямо 2000 г.; през 
2002 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,024 пъти 
спрямо 2001 г.; през 2003 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
нарастват 1,004 пъти спрямо 2002 г.; през 2004 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП намалят 0,953 пъти спрямо 2003 г.; през 2005 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП намалят 0,999 пъти спрямо 2004 г.; през 
2006 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят 0,943 пъти 
спрямо 2005 г.; през 2007 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
намалят 0,961 пъти спрямо 2006 г.; през 2008 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП нарастват 1,031 пъти спрямо 2007 г.; през 2009 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,025 пъти спрямо 2008 г.; през 
2010 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,069 пъти 
спрямо 2009 г.; през 2011 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
намалят 0,950 пъти спрямо 2010 г.; през 2012 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП нарастват 1,032 пъти спрямо 2011 г.; през 2013 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,116 пъти спрямо 2012 г.; през 
2014 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват 1,065 пъти 
спрямо 2013 година. 

 

 

 



264 

 

Година 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Изменение - -3,80 3,70 -1,54 25,42 3,65 19,19 2,37 0,39 -4,69

Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Изменение -0,09 -5,74 -3,94 3,14 2,52 6,88 -4,99 3,24 11,60 6,47
Таблица 4. Темп на прираст на относителните дялове за периода 1995 – 2014 година 

На таблица 4 се вижда, че през 1996 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП намалят с 3,80 процента спрямо 1995 г.; през 1997 г. разходите 
за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 3,70 процента спрямо 1996 
г.; през 1998 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят с 1,54 
процента спрямо 1997 г.; през 1999 г. разходите за здравеопазване като относителен дял 
от БВП нарастват с 25,42 процента спрямо 1998 г.; през 2000 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 3,65 процента спрямо 1999 г.; 
през 2001 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 
19,19 процента спрямо 2000 г.; през 2002 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП нарастват с 2,37 процента спрямо 2001 г.; през 2003 г. 
разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 0,39 процента 
спрямо 2002 г.; през 2004 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП 
намалят с 4,69 процента спрямо 2003 г.; през 2005 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП намалят с 0,09 процента спрямо 2004 г.; през 2006 г. разходите 
за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят с 5,74 процента спрямо 2005 г.; 
през 2007 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП намалят с 3,94 
процента спрямо 2006 г.; през 2008 г. разходите за здравеопазване като относителен дял 
от БВП нарастват с 3,14 процента спрямо 2007 г.; през 2009 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 2,52 процента спрямо 2008 г.; 
през 2010 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 6,88 
процента спрямо 2009 г.; през 2011 г. разходите за здравеопазване като относителен дял 
от БВП намалят с 4,99 процента спрямо 2010 г.; през 2012 г. разходите за 
здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 3,24 процента спрямо 2011 г.; 
през 2013 г. разходите за здравеопазване като относителен дял от БВП нарастват с 
11,60 процента спрямо 2012 г.; през 2014 г. разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП нарастват с 6,47 процента спрямо 2013 година. 
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Фигура 1. Установяване на тенденция на развитие – графичен подход 

 
Фигура 2. Проверка за наличие на тренд 

Анализът на данните в таблица 1 както и графичният подход представен на 
фигура 1 предполагат наличие на трайна тенденция към нарастване в относителния дял 
на разходите за здравеопазване като част от БВП за периода 1995-2014 година. 
Наличието на тренд се потвърждава и от проведения тест за автокорелация от първи 
порядък. Резултатите от проверката са представени на фигура 2. На нея ясно се вижда, 
че автокорелационният коефициент от първи порядък излиза извън границите на 
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доверителния интервал построен при 5 % риск за грешка от първи род, което 
потвърждава наличие на възходяща тенденция в динамичния ред. 

За да се моделира тенденцията на развитие на разходите за здравеопазване като 
относителен дял от БВП, ще се направи проверка коя от единадесетте математически 
функции заложени в IBM SPSS описва най-добре тази тенденция. Резултатите са 
изведени в таблицата по-доло: 

 

Уравнение 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 

Линейна 
,644 32,555 1 18 ,000 4,958 ,151     

Логаритмична 
,717 45,531 1 18 ,000 4,086 1,163     

Обратна 
,512 18,860 1 18 ,000 7,191 -3,574     

Квадратична 
,705 20,288 2 17 ,000 4,261 ,342 -,009   

Кубична 
,815 23,546 3 16 ,000 2,966 1,002 -,086 ,002

Compound 
,641 32,174 1 18 ,000 4,968 1,025     

Power 
,743 51,905 1 18 ,000 4,271 ,195     

S 
,544 21,510 1 18 ,000 1,973 -,606     

Growth 
,641 32,174 1 18 ,000 1,603 ,025     

Експоненц. 
,641 32,174 1 18 ,000 4,968 ,025     

Логистична 
,641 32,174 1 18 ,000 ,201 ,975     

Таблица 4. Проверка за най-добър модел 

От резултатите в таблица 4 се вижда, че всички модели са адекватни, защото 
равнищата им на значимост (Sig.) са по-малки от заложения риск за грешка от първи 
род (0,05). Според резултатите, функцията, която описва най-добре тенденцията на 
развитие, е кубичната, защото коефициентът и на детерминация е най-висок (R Square = 
0.815). Освен това, разликата на коефициентите на детерминация на кубичната функция 
с линейната е по-голяма от 0,1. 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

β1 -6130,118 1465,012 -1,929 -4,184 ,001 

β2 982,194 160,049 6,683 6,137 ,000 

β3 -29,374 5,018 -3,914 -5,854 ,000 

β0 20344,434 3641,020  5,588 ,000 

Таблица 5. Коефициенти на регресия 
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На таблица 5 се вижда, че всички коефициенти са статистически значими, 
защото равнищата им на значимост (Sig.) са по-малки от риска за грешка от първи род 
(0,05). Следователно, кубичният модел има вида:  

 

Ŷ = 20344,434 – 6130.118*t + 982.194*t2 – 29.374*t3  (1) 

 

3. В заключение, без да се навлиза в подробности, могат да се посочат следните 
по-важни изводи.  

През изследвания период, относителният дял на разходите за здравеопазване 
като част от БВП е бил най-малък през 1996 година, а най-голям – през 2014 година 
както се вижда на таблица 1.  

Най-голямо годишно нарастване бележи 1999 година спрямо 1998 година, а най-
малко такова бележи 2006 година спрямо 2005 година. Това ясно се вижда на таблици 
2, 3 и 4. Освен това е налице трайна възходяща тенденция. Тази тенденция е 
сравнително постоянна, но с ниски нива на растеж. Тенденцията на развитие на 
динамичния ред може да се моделира най-точно с кубичната функция. 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА РАЗХОДИТЕ 
ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КАТО ДЯЛ ОТ БВП В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 

ПЕРИОДА 1995-2014 ГОДИНА 

Резюме: В разработката се анализират данните в динамика за разходите на 
здравеопазване като част от БВП за периода 1995-2014 година в България. На базата на 
анализа ще се направят изводи и заключения. 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF HEALTH CARE EXPENDITURES AS SHARE OF 
GDP DYNAMICS IN REPUBLIC OF BULGARIA OVER THE PERIOD 1995-2014. 

Abstract: In this report, an analysis of the dynamics of health care expenditures as 
share of GDP over the period 1995-2014 in Bulgaria will be conducted. Based on this 
analysis, conclusions and deductions will be made. 

Key words: Health care, Bulgaria, Expenditure, GDP 

 

  



268 

ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪРХУ РАВНИЩЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ 

БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 
ИВА СТАМОВА

82 

 

1. Въведение 

Поставената тема засяга важни въпроси, свързани с икономическото развитие на 
районите в България, като най-вече засяга инвестициите, които се очаква да оказват 
съществено влияние върху регионалния растеж. Проблематиката, свързана с влиянието 
на инвестициите върху икономическото развитие на регионите в България през периода 
на пазарна трансформация на българската икономика, е постоянно във фокуса на 
икономическите изследвания и анализи. Приложението на статистически методи за 
анализ на панелни данни, регистрирани за избран вид регионални единици, могат да 
осигурят нов поглед към регионалното развитие въз основа на нови емпирични 
резултати. 

Целта на разработката е да представи предварителни оценки от приложението на 
специфични статистически методи за емпирична оценка на производствена функция, 
осъществено чрез панелни данни за административните области на Република 
България. За оценяването на различни модели на производствена функция се използват 
данни по области за периода 2000-2015 г. 

2. Основни методологични въпроси 

2.1. Производствена функция 

Производствената функция определя ресурсната обезпеченост на дадена произ-
водствена система (микро, мезо или макро), произтичаща от двата основни произ-
водствени фактора – труда и капитала. Такива функции се дефинират като икономико-
математически модели на зависимости на резултата от производствената дейност (Y) от 
влиянието на негови детерминанти (производствените фактори X1, X2, ..., Xk). Традици-
онно производствената функция има следната нелинейна (мултипликативна) форма [2]: 

kE
k

E XcXY ...1
1  

където коефициентът на степенуване на даден производствен фактор измерва 
неговия относителен пределен продукт, известен като „коефициент на еластичност“: 

kj
XX

YY
E

jj
j ,...,1

/

/ 

  

Класическата мултипликативна производствена функция с два основни 
производствени фактора – труд (L) и капитал (K) – е известна като производствена 
функция на Кооб-Дъглас [1]: 

LK EE LcKY   

Всеки коефициент на еластичност измерва процентната промяна на продукта 
(ΔY%) при увеличение на съответния фактор с 1%. Поради това сумата на коефи-
циентите определя типа възвръщаемост от мащаба: при EK+EL=1 е налице функция 

                                                 
82 Докторант към катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС-София 
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с постоянна възвръщаемост от мащаба (constant returns to scale); ако сумата е над (под) 
единица е налице функция с нарастваща (намаляваща) възвръщаемост от мащаба. 

Производствената функция с постоянна възвръщаемост от мащаба се определя 
още като „хомогенна“. Тя може да се представи във версия с интензивни променливи за 
производителност и фондовъоръженост на труда чрез делене на двете страни на 
уравнението с размера на вложения труд. 

E
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EE

EE
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Това е преобразуваното уравнение на производствената функция с интензивните 
променливи за производителността на труда (y=Y/L) и за фондовъоръжеността на труда 
(k=K/L). 

2.2. Иконометричен модел 

Първоначално понятието „регионална производствена функция“ ще разгледаме 
във варианта на еднофакторна производствена функция чрез т.нар. нелинеен 
регресионен модел от вида: 

  itit ekeye
L

K
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Той се линеаризира чрез двойно-логаритмична трансформация, след което 
добива вида: 

    ititit ky   lnln 10  

където величината “епсилон” е остатъчен компонент на модела.  

За всяка променлива се осигуряват данни за всяка регионална единица (i=1,…,N) 
и за всяка година от даден изследван период (t=1,…,T). Този подход осигурява 
възможност за измерване на ключова величина като коефициента на еластичност на 
регионалния продукт (на заето лице) спрямо регионално инвестирания капитал (на 
заето лице). Настоящото изследване е осъществено, като се оценяват параметрите на 
т.нар. „модел с фиксирани ефекти“ (Fixed effects model) при работа с панелни данни. 
Извършена е и проверка относно наличието на основание да се оценяват параметрите 
на т.нар. „модел със случайни ефекти“ (Random effects model) като алтернатива на 
модела с фиксирани ефекти [3]. 

2.3. Информационно осигуряване 

Основния ресурс в икономическия модел е капитала, поради което основната 
детерминанта на производствената функция е размера на регионалните инвестиции, 
измерена чрез показателя „Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи“ 
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(средно на заето лице в областта). Предвижда се моделите на регионална 
производствена функция да се оценяват по годишни данни за всяка област за периода 
от 2000 г. до 2015 г., което формира информационна структура от тип „панелни“ (или 
още „лонгитюдни“) данни. Като зависима променлива (Y) в рамките на настоящото 
изследване е използван областния Брутен вътрешен продукт (БВП). Данните за 
годишния областен БВП, разходите за придобиване на ДМА по области и броя на 
заетите в 28-те области за периода 2000-2015 г. са осигурени от уебсайта на 
Националния статистически институт (НСИ). 

 

3. Основни резултати за оценените иконометрични модели 

За да се отчете панелния характер на данните се създават и включват в модела 
групи от т.нар. „дъми“ (фиктивни) променливи – по една за времето и за областите. 
Тези променливи имат ключова роля за анализа на зависимостта чрез модел с 
„фиксирани ефекти“, като спомагат за изолиране на два типа константи: по една 
„фиксирана“ за всяка област, която не зависи от времето; по една „фиксирана“ за всяка 
година, която не зависи от областта. Дъми-променливите са вид бинарни променливи 
които приемат стойност „1“, ако е изпълнено дадено условие при отделно измерване от 
вида „година-област“ на дадена променлива. Например дъми-променливата за 2005 г. 
ще приема стойност „1“, ако дадено измерване е датирано за 2005 г. независимо за коя 
област е направено то; за всички останали случаи тази променлива има стойност „0“. 
Аналогично, дъми-променливата за област „Сливен“ ще приема стойност „1“, ако 
дадено измерване е за област Сливен независимо за коя година е то; за всички останали 
случаи тази променлива има стойност „0“. Оценяването на вариант на модел с 
„фиксирани“ ефекти изисква използването на дъми-променливите, за разлика от 
варианта на модел със „случайни“ ефекти. 

3.1. Еднофакторен модел с „фиксирани ефекти“ 

В този модел сe включват дъми-променливите, които представят както 
областите, така и годините от периода 2000-2015 г. По този начин се оценява пълен 
(завършен) модел от типа „fixed effects” въз основа на панелните данни. Той има вида: 
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където коефициентите „делта“ измерват фиксираните ефекти за областите (без 
първата, избрана за референтна единица), а коефициентите „ламбда“ измерват 
фиксираните ефекти за годините (без t=1 за 2000 година, избрана за референтна). В 
таблица 1 са представени резултатите от модела, получени чрез специализиран 
иконометричен софтуер (Gretl). 

Таблица 1. Резултатите от еднофакторния модел с фиксирани ефекти 

Променливи 
Коефициенти на регресия Тест на 

Стюдънт Sig(t) B SE(B)

Свободен член 0 8.63 0.147 58.66 0.0
00 

Ln(K1[i,t]) 0.05 0.022 2.496 0.0
13 
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Зависима променлива: Ln(GDPpe[i,t]) – натурален логаритъм на обл. БВП на 1 зает 
N.T=448     LSDV R-squared=0.921     LSDV F(43, 404)=110.2     P-value(F)=0.000 
Диагностика на панелните компоненти: 

1) Тест на Фишер за съвместна значимост на регионалните фиксирани 
ефекти: 0:0  constH i      F(27, 404) = 24.415     p-value=0.000 

2) Тест на Валд за съвместна значимост на годишните фиксирани 
ефекти: 0:0  constH t      Chi-square(15) = 860.171     p-value=0.000 

 

В Табл.1 коефициентът на детерминация измерва много висока обяснителна 
способност на модела (92.1%). Тестът относно параметрите за дъми-променливите за 
регионалните единици показва, че нулевата хипотеза за незначимост на параметрите 
„делта“ може да се отхвърли при 5% риск за грешка (p-value=0.000<0.05). Аналогичен 
резултат е получен и за теста относно параметрите за дъми-променливите за годините – 
той също показва, че нулевата хипотеза за незначимост на параметрите „ламбда“ може 
да се отхвърли при 5% риск за грешка. Това означава, че тяхното включване в модела 
има статистически значим ефект на повишаване на неговата обяснителна способност. 

Тестовете на Стюдънт относно параметрите 0 и 1 дават основание да 
приемем, че регресионните коефициенти на уравнението са статистически значими 
поради факта, че Sig(t)<α=0,05. Като резултат от така изведените оценки 
линеаризираната форма на модела ще има вида (без дъми променливите): 

    ititit ky  ...ln05,063,8ln 1  

Като имаме предвид характера на коефициента на регресия, а именно 
коефициент на еластичност – може да се направи следния извод за периода 2000-2015 
г.: на 1% по-високо ниво на годишните областни инвестиции, представени чрез 
променливата „Разходи за придобиване на ДМА на един зает в областите“) областните 
нива на БВП на един зает нарастват средно взето с 0.05%. Този извод е валиден при 
елиминиране на: 

 различията между областите, дължащи се на влиянието на невключените в 
модела фактори, както и на 

 промените в средното равнище на БВП на 1 зает, осъществили се под влияние 
на трендови фактори през изследвания период. 

3.2. Еднофакторен модел със „случайни ефекти” 

Панелните данни са анализирани и чрез модела на „случайните ефекти“. Това е 
модел, при който оценяването е основано на допускането, че фиксираните ефекти са 
независими от стойностите на факторите и не корелират с тях. При този модел тези 
ефекти не се оценяват в явен вид (чрез параметри за дъми-променливи), а са част от 
случайната променлива: 
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Изчисленията са извършени чрез специализиран иконометричен софтуер Gretl. 
 
Таблица 2. Резултати от еднофакторния модел със случайни ефекти 

Променливи Коефициенти на регресия Тест на Sig(t) 
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B SE(B) Стюдънт 

Свободен член 0 8.345 0.143 58.1
8 

0.
000 

Ln(K1[i,t]) 0.097 0.021 4.64 0.
000 

Зависима променлива: Ln(GDPpe[i,t])     N.T=448     R-squared=0.732 
Диагностика на панелните компоненти: 

1) Тест на Бройш-Паган за идентичност (нулева вариация) на случайните
ефекти:   0:0 iVarH       Chi-square(1) = 751.1     p-value=0.000 

2) Тест на Хаусман за състоятелност на оценките, получени по 
обобщения МНМК –    Н0: GLS-оценките са състоятелни. 
Chi-square(16) = 30.3     p-value=0.017 

 

Таблица 2 показва, че тестовете на Стюдънт относно двата регресионни коефи-
циента дават основание да приемем, че те са статистически значими (Sig(t)<0,05). 
Същевременно, при извършената промяна в конструкцията на модела за анализ при 
панелни данни се наблюдава драстична промяна в измерената оценка на параметъра 
пред променливата за инвестициите – тя е почти два пъти по-голяма. Това налага 
провеждане на тест на Хаусман, който позволява да се прецени дали моделът със 
случайни ефекти е по-подходящия. 

Оценките на параметрите на модела със „случайни ефекти“ се получават по 
версия на „обобщен МНМК“ (GLS). Нулевата хипотеза на теста на Хаусман гласи, че 
оценките по ОМНМК са състоятелни – в този случай за предпочитане е моделът на 
случайните ефекти. Алтернативната хипотеза допуска, че тези оценки не са 
състоятелни – при значително нарастване на обема на извадката получената 
количествена оценка (в случая 0,097) не се приближава до действителната стойност на 
параметъра „гама-1“. Състоятелни оценки в този случай се получават по модела на 
фиксираните ефекти. Равнището на значимост на теста на Хаусман е p-value=0.017. Тъй 
като то е по-малко от обичайния риск за грешка (0,05), то имаме основание да 
отхвърлим нулевата хипотеза при 5% риск. Въз основа на този резултат анализът 
следва да продължи чрез модела на фиксираните ефекти. 

3.3. Диагностика на модела с „фиксирани ефекти” 

Диагностиката на остатъците от оценения модел с фиксирани ефекти показва, че 
са налице редица нарушения на изискванията за проверки на хипотези въз основа на 
резултатите от този модел. Например, приложението на теста на Жарк-Бера за 
нормално разпределение на остатъците показва, че тестовата характеристика Chi-
square(2)=20,2 е значително по-висока от критичната стойност (в размер на 5,99). Това 
показва, че нулевата хипотеза за нормално разпределение на остатъчния компонент 
следва да се отхвърли, т.е. разпределението на остатъците на модела с „фиксирани 
ефекти“ се различава съществено от нормалното. Тестът на Валд за междугрупова 
хомоскедастичност също дава основание за категорично отхвърляне на нулевата 
хипотеза в полза на алтернативната (p-value=0,000…) – тя гласи, че остатъчният 
компонент е хетероскедастичен. Тестовата характеристика на Дърбин-Уотсън има 
твърде малка стойност (d=0,508), което е сигнал за положителна автокорелираност на 
остатъците. 

3.4. Динамичен модел с „фиксирани ефекти” 
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Една възможност за известно подобряване на диагностиката на остатъчния 
компонент е включването на лагова зависима променлива в модела. Тази спецификация 
има формата на динамичен модел (с пропуснат запис на дъми-променливите): 

      itititit yky    ...lnlnln 12110  

Таблица 3 съдържа резултатите от оценяването на този модел. Поради 
установяването на хетероскедастичност на остатъчните компоненти стандартните 
грешки са преизчислени като робустни (устойчиви на хетероскедастичност). Оценената 
форма изглежда така: 

      itititit yky   ...ln688,0ln057,0631,2ln 11  

Таблица 3. Резултати от динамичен модел с фиксирани ефекти 

Променливи 
Коефициенти на регресия Тест на 

Стюдънт Sig(t) B SE(B)

Свободен член 0 2.631 0.489 5.37 0.
000 

Ln(K1[i,t]) 0.057 0.020 2.84 0.
008 

Ln(GDPpe[i,t-1]) 0.688 0.046 15.0
8 

0.
000 

Зависима променлива: Ln(GDPpe[i,t])     N.T=420     R-squared=0.963 
Диагностика на панелните компоненти: 

1) Робустен F-тест (Welch) за съвместна значимост на регионалните 
ефекти: 0:0  constH i      F(27, 140.2) = 1.566     p-value=0.049 

2) Тест на Валд за съвместна значимост на годишните фиксирани 
ефекти: 0:0  constH t       Chi-sq.(14) = 93.1        p-value=0.000 

 

Включването на лаговата зависима променлива допринася за известно покачване 
на обяснителната способност на модела – коефициентът на детерминация е вече 0,963 
(или 96,3%). Параметърът пред лаговата зависима променлива се оказва статистически 
значим при нищожно нисък риск за грешка. Неговата стойност показва силна инерция в 
промяната на регионалния БВП на заето лице – тя възлиза на 0,69% по-високо ниво 
през дадена година, съответстващ на 1% по-високо ниво през предходната година. 
Същевременно еластичността на БВП спрямо годишните инвестиции в областите 
остава сравнително ниска – при условие, че са отчетени: 

(1) инерционния ефект, измерен чрез лаговата зависима променлива, и 
(2) общата времева тенденция, отразена чрез групата дъми променливи за 

годините от периода, 

то покачването на годишните инвестиционни разходи с 1% е свързано с 
повишение на областния БВП на заето лице с 0,057%. 

 
4. Заключение 

Настоящият доклад представя част от резултатите, получени чрез оценяване на 
регионална производствена функция по данни за областите в Република България. 
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Изследваният период обхваща годините 2000-2015 г. Тук фокусът пада върху 
пределния ефект на инвестициите – те са включени в анализа чрез променливата 
„Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи“ в областите. Както БВП, 
така и инвестиционният поток са преобразувани в техните интензивни показатели – 
производителност на труда (областен БВП средно на 1 зает) и фондовъоръженост на 
труда (областни инвестиции средно на 1 зает). 

Ефектът на инвестициите е измерен чрез коефициента на еластичност, който 
обаче получава много ниска стойност (под една десета от 1%). Въпреки това, 
параметърът на променливата за инвестициите е статистически значим, което показва 
закономерно влияние на разходите за придобивате на ДМА върху БВП на един зает при 
отчитане на значителните различия между областите, както и установената тенденция 
през изследвания период. Много по-силен се оказва ефектът на инерционност на 
динамиката на БВП, която се дължи на съвкупното влияние на други, невключени в 
модела фактори. Това изисква разширяване на анализа чрез производствена функция, 
като се установят тези фактори и се измери тяхното влияние през изследвания период. 
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ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВЪРХУ РАВНИЩЕТО НА 
РЕГИОНАЛНИЯ БВП НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Резюме: Докладът представя избрани емпирични резултати от приложението на 
мултипликативна производствена функция за анализ на икономическото развитие на 
областите в Р.България. За оценяването на влиянието на инвестициите върху 
регионалния БВП на глава от населението се използва класическата производствена 
функция, трансформирана в еднофакторна, при което се използват променливите за 
БВП и инвестициите на глава от съвкупността на заетите лица. Тествана е 
спецификация на динамичен модел чрез включването на лагова зависима променлива в 
анализа. Използвани са данни за периода 2000-2015 година относно показателите по 
области: брой на заетите лица, равнища на Брутния вътрешен продукт и разходите за 
придобиване на дълготрайни материали активи. 

Ключови думи: производствена функция, регионално развитие, 
административни области, инвестиции. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

НЕСТРУКТУРИРАНИ ДАННИ 
ЯВОР ТАБОВ83, ГЛ.АС. Д-Р ПЛАМЕН МИЛЕВ

84 

 
Въведение 
През последните години в публичното пространство се наблюдават процеси за 

събиране на огромно количество данни в голям брой области. Въпреки че данните се 
събират с висока честота, не съхранението, а анализът на тези данни се превръща в 
предизвикателство. Според оценката на IDC (International Data Corporation) [2], 90% от 
данните са неструктурирани, като неструктурираните данни са и най-бързо нарастващи 
по обем. Този тип данни се отнасят до информация, която или не разполага с 
предварително определен организационен модел или не може да се впише в 
структурата на релационна база от данни. Релационните бази от данни и 
възможностите за тяхното приложение в архитектурния модел на различни системи са 
изследвани от различни автори, като именно тези бази от данни са утвърдени като най-
подходящ съвременен модел за съхранение на структурирана информация [6],[8]. 
Неструктурираните данни идват от различни източници като сателитни изображения, 
четци на датчици, електронни съобщения, социални медии, уеб блогове, резултати от 
проучвания, аудио, видео и т.н. Поради големия обем на тези данни, голямо 
предизвикателство за цялата индустрия в момента е да се извличат и анализират 
значими по смисъл стойности от тях. 

Целта на настоящия доклад е да се проучат технологичните възможности за 
извличане на информация от неструктурирани данни и да се анализират 
архитектурните предимства на някои от софтуерните решения в тази сфера. 

 
1.Неструктурираните данни в глобалната информационна среда 
Бизнес организациите силно разчитат на релационни бази данни за вземане на 

решения или за бизнес анализ. Образователните институции в това отношение също са 
призовани да подкрепят своите решения въз основа на данни. Те непрекъснато търсят 
по-ефективни технологии за по-добро управление и подкрепа на процедурите за 
вземане на решения или подпомагане да създадат нови стратегии и планове [1],[2],[7]. 

Предизвикателствата на интегрирането на данните стават все по-големи и 
сложни, ако данните са неструктурирани. За разлика от тях, структурираните данни,  по 
своята същност са ориентирани във вид на записи и обикновено са съхранявани с 
предварително дефинирана схема, която прави много лесно осъществяването на 
операциите търсене, анализиране и интегриране [1],[7]. Бизнес организациите все 
повече се интересуват от достъпването на неструктурирани данни и интегрирането им 
със структурирани данни. Неструктурираните данни представляват значителни 
предизвикателства за специалистите в областта на информационните технологии, тъй 
като често изискват необичайно много време за тяхното структуриране и подготвяне за 
анализ. Неструктурираните източници на данни са с много голям обем. Това 
предполага необходимостта от дефинирането на следните проблеми за разрешаване:  

 Получаване на правилната информация от тях, превръщайки я в знание; 
 Анализирането им за намиране на модели и тенденции; 
 Съхраняването на информацията по начин за постигане на бърз и 

ефективен достъп; 
                                                 

83 Докторант, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС, e-mail: jtabov@unwe.bg 
84 Главен асистент, доктор, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС, e-mail: 
pmilev@unwe.bg 
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 Управление на работния поток за създаване на полезни бизнес 
интелигентни решения. 

 

Интегрирането на данни, съхранени в структурирани и неструктурирани 
формати, може да добави значителна стойност към една организация. Анализирането и 
обработката на неструктурирани данни, форматирайки ги и обединявайки ги с 
традиционните структурирани данни, осигурява по-голямо корпоративно прозрение за 
вземащите решения [7].  

Неструктурираните данни представляват данни, които са генерирани от  машини 
или са създадени от човек. Някои източници ги класифицират в два типа [2]: 

 Нетекстови тип под формата на мултимедия – изображения, видео 
файлове, аудио файлове; 

 Текстови тип под формата на имейл съобщения, софтуер за незабавни 
съобщения, бележки, текстообработващи документи, презентации и др. 

 
Знание може да бъде извлечено от много различни места, но все още 

неструктурираните текстове остават най–лесно достъпните източници на полезна 
информация. В необятното Интернет пространство те най–често представляват т.нар. 
уеб базирани източници, а именно уеб сайтове, информационни портали, социални 
мрежи, публични информационни системи и др. 

 
2. Извличане на информация от уеб базирани системи 
Интернет съдържа голям обем информация на различни теми. Тези теми могат 

да представляват интерес както за бизнес организациите, така и за организациите от 
публичния сектор [4],[5]. За разлика от традиционните хранилища в глобалната мрежа 
няма централно организирана структура на съдържанието. Данните от нея могат да 
бъдат извлечени с помощта на т.нар. уеб робот [1]. Уеб роботът е софтуер за 
автоматично изтегляне на страници от мрежата. Уеб роботът много често се нарича и 
уеб паяк. Процесът на работа на този тип софтуер е познат като уеб обхождане (на 
англ. web crawling). Уеб обхождането е важен метод за събиране на данни и 
съдържание в средата на бързо разрастващия се Интернет. Този метод да бъде 
определен като задача за търсене в граф, тъй като уеб мрежата се разглежда като голям 
граф, където върховете му представляват уеб страници, а ребрата му – уеб връзки 
(т.нар. хипервръзки). Обхождането на страници от уеб робот е графично представено 
на фиг. 1. 

 



277 

 
Фиг. 1 Обхождане на страници от уеб робот 

 
Уеб роботите могат да се използват за различни нужди, като най-важната е да се 

индексират голям набор от страници и да се позволи на трета страна да търси в този 
индекс. Уеб роботът не се движи през компютрите, свързани към Интернет, подобно на 
вирус или интелигентен агент. Вместо това уеб роботът изпраща заявки за документи 
на уеб сървъри, местонахожденията на които са предварително зададени. На фиг. 2 е 
представена примерна архитектура на уеб робот. 
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Фиг. 2 Архитектура на уеб робот 

 
Има различни видове уеб роботи. Видът на един уеб робот се определя от това 

по какъв начин уеб страниците се обхождат и колко успешно се достъпват 
последващите страници. Има някои популярни уеб роботи, а именно: 

 Избирателни уеб роботи; 
 Инкрементални уеб роботи; 
 Целеви уеб роботи; 
 Уеб роботи, ориентирани към формуляри; 
 Уеб роботи, ориентирани към скрити страници; 
 Паралелни уеб роботи; 
 Разпределени уеб роботи. 

 
В настоящия доклад ще обърнем специално внимание на т.нар. целеви уеб 

робот, който функционира по определени, предварително зададени критерии, а начинът 
му на обхождане на уеб източниците е избирателен и не се определя по ключови думи, 
а по цели теми (или категории). Считаме, че за извличане на информация от 
неструктурирани данни на уеб базирани източници, избирателният подход за 
обхождане на страници е ключов, защото при него могат да се систематизират 
определени групи от страници и за всяка група биха могли да се дефинират модели за 
преобразуване на неструктурираните данни в структурирана форма. 
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Има случаи, в които не е необходимо търсещата машина да обхваща всеки 
възможен сайт в мрежата. Понякога е необходимо да се фокусира върху конкретни 
теми, които представляват интерес само за конкретен потребителски контингент. 
Подходящ пример е такъв робот, който търси информация на специализирани портали 
за спорт, като в същото време е програмиран да пропуска сайтове със съдържание в 
различни теми като „здраве“ и „филми“. Целевият робот може да бъде дефиниран като 
робот, който търси данни, свързани само с определени теми. Броят на сайтовете в 
конкретен домейн може да е достатъчно малък, така че целевият робот да може да ги 
изтегли в относително кратък период от време [9]. Целевият робот представлява 
приложение, което ефективно събира уеб страници, отговарящи на конкретни 
критерии, като внимателно извършва приоритизиране границите за обхождане. 
Граница на обхождане представлява връзката в уеб страница, която може да бъде 
избрана от уеб робота в процеса на обхождане. Някои роботи могат да бъдат 
предварително програмирани да обхождат само страници от домейни с конкретно 
разширение, а други – страници с висок рейтинг на база на някакви предварително 
дефинирани критерии.  На фиг. 3 е представени схема за обхождане на уеб източник от 
целеви уеб робот. 

 

 
Фиг. 3 Обхождане на страници от целеви уеб робот 

 
Можем да дефинираме следните предимства на целевите уеб роботи спрямо 

традиционните решения за обхождане на уеб страници: 

 Индексиране на информация, базирана на домейни, приложения и заявки; 
 По-голяма уместност на обхожданите страници поради предварително 

зададените критерии за обхождане; 
 Висока производителност на обхождане на страници. 
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Целевите уеб роботи се характеризират и с някои технологични ограничения 
спрямо традиционните решения за обхождане на уеб страници: 

 Необходимост от повече ресурси; 
 Зависимост на производителността на уеб робота от количеството връзки 

в рамките на конкретния домейн. 
 

3.Техники за извличане на информация от неструктурирани данни 
По отношение на анализа на данни в литературата са формулирани различни 

техники и подходи за извличане на информация от неструктурирани данни, а именно 
[3]: 

 Обработка на естествения език (Natural language processing); 
 Разпознаване на реч; 
 Машинен превод; 
 Генериране на текст; 
 Откриване на знания в текст (Text mining).  

 

В настоящия доклад ще обърнем внимание на два от подходите, а именно 
обработка на естествения език и откриване на знания в текст. Според нас това са двата 
основни подхода, които се използват в практиката за извличане на информация от 
неструктурирани данни със съответните цели. 

 Обработката на естествения език обхваща различни техники, които се базират 
на езикови особености, като даден текст се анализира синтактично с помощта на 
информация от формална граматика, а резултатните данни се интерпретират 
семантично, за да се извлече информация от тях. Обработката на естествения език може 
да се прилага задълбочено, като се анализира всяка част от всяко изречение и се прави 
опит за интерпретация, или повърхностно чрез анализ на само някои пасажи или фрази 
в изречения (ограничен семантичен анализ). Обработката на естествения език 
позволява да се прилагат статистически средства за разграничаване на определени думи 
или части. Този подход се използва от голяма част от системите, предназначени за 
автоматичен превод на текст. 

При подхода за откриване на знания в текст се използват основно аналитични 
техники, свързани с извличането на информация, статистиката и машинното 
самообучение. Целта на този подход обикновено не е да разбира всичко или дори 
голяма част от написаното от даден автор, а по-скоро да извлича модели за голям брой 
документи. Пример за най-елементарна форма на текстообработка за извличане на 
информация, наричана още извличане на текст или извличане на документ, е тази, 
която обичайните търсещи машини изпълняват. В подхода за откриване на знания в 
текст се включват различни дейности, а именно: 

 Автоматична класификация на текст съгласно определен набор от 
категории; 

 Групиране на текстове по общи признаци; 
 Автоматично обобщаване; 
 Извличане на теми от текстове и анализ на тематични тенденции в 

текстови потоци.  
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Подходът за откриване на знания в текст се използва в практиката от бизнес 
интелигентните решения с различно предназначение, като заема ключово място в 
архитектурата на този вид системи [10]. 

 
Заключение 
В заключение от представеното изследване на възможностите за извличане на 

информация от неструктурирани данни можем да обобщим следните изводи: 

 Извличането на информация от неструктурирани данни е приоритетна 
задача за бизнес организациите, за които преобладаващата част от 
полезната информация може да бъде открита под формата на 
неструктурирани данни; 

 В днешно време неструктурираните данни се намират най-вече в уеб 
базираните информационни системи под формата на различно 
съдържание; 

 За автоматичното изтегляне на големи масиви от неструктурирани данни 
се използват уеб роботи, които автоматично обхождат Интернет 
страници; 

 Уеб роботите са различни видове съобразно техния алгоритъм на 
обхождане на Интернет страниците; 

 Целевият уеб робот е най-подходящ за целите на автоматично изтегляне 
на неструктурирани данни от уеб базирани източници, защото позволява 
систематизирането на определени групи от страници с помощта на 
предварително дефинирани модели за преобразуване на 
неструктурираните данни в структурирана форма. 

 Най-използваните в практиката подходи за извличане на информация от 
неструктурирани данни представляват обработката на естествения език и 
откриването на знания в текст. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

НЕСТРУКТУРИРАНИ ДАННИ 
 

Резюме: Докладът разглежда възможните решения за извличане на информация 
от неструктурирани данни. Анализирани са съществуващите технологични аспекти на 
извличането на информация от уеб базирани информационни системи. В доклада са 
анализирани теоретични постановки и са систематизирани резултати от проучени 
литературни източници в сферата на извличането на информация от данни. В 
заключение са представени обобщени от проучването изводи относно възможностите 
за извличане на информация от неструктурирани данни. 

Ключови думи: извличане на информация, неструктурирани данни, уеб системи 

 

 

OPPORTUNITIES FOR EXTRACTION OF INFORMATION FROM 
UNSTRUCTURED DATA 

 

Abstract: The paper looks at possible solutions for extracting information from 
unstructured data. The existing technological aspects of information retrieval from web based 
information systems are analyzed. The paper presents analyzed theoretical statements and 
systematized results from studied literary sources in the field of data mining. Finally, 
conclusions summarizing the possibilities for extracting information from unstructured data 
are presented. 

Keywords: extraction of information, unstructured data, web systems 
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СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА 

ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003-2016 Г. 
СТЕФАН ФЕНЕРСКИ

85 

 

Увод. 

Развитието на икономиката и пазара на труда през последните 14 години е 
изключително непостояно и тази динамиката може да се характеризира с три различни 
тенденции обханати в три различни периода първият период е от 2003 г. до 2008г.,през 
който се наблюдава висок икономически разтеж, при който заетостта се увеличава и 
достига най-голяма стойност през 2008г.,когато по данни на НСИ броят на заетите е 
3306,2 хил.души в трудоспособна възраст (15г-64г),а коефициента на заетост достига 
64%. През 2009г.с развилата се финансово-икономическа криза се отразява негативно 
върху икономиката на страната. От този момент започва намаляването на заетостта и 
увеличаването на безработицата и така  започва вторият период който се характеризира 
постоянна тенденция към намалване на заетостта. През 2013г. достига своя пик,като 
броя на заетите достига едва 2889,4 хил.души в работоспособна възраст,а коефициента 
на заетост едва 59,5% .След 2013г. започва се наблюдава нова тенденция на 
разстеж,като през 2016г. коефициента на заетост достига 63,4%, а общият брой на 
заетите в трудоспособна възраст е 2954,3 хил.души според данни от НСИ (за повече 
информации относно тези тенденции виж Атанасов (2016) стр. 78 и следващи и 
Атанасов (2017) стр.184 и следващите). 

Използваните данни са представени в таблица 1. 
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Таблица 1 Динамика на заетостта в България през периода 2003 - 2016 г. 

Години 

Заети 
лица  

Коефицие
нти на 
заетост 

(15-64 г.) 
в % 

Заети 
лица Коефициенти на 

заетост (15-29 г.) в 
% 15-64 г. 15-29 г. 

(хил.) (хил.) 

2003 2 784,30 52,5 553,1 34,6 

2004 2 876,40 54,2 547,1 34,8 

2005 2 945,20 55,8 551,5 35,6 

2006 3 071,70 58,6 560,5 37,3 

2007 3 208,80 61,7 569,4 39 

2008 3 306,20 64 578,8 40,8 

2009 3 204,80 62,6 536,7 38,7 

2010 3 010,40 59,8 549,3 39,4 

2011 2 927,50 58,4 502,2 37,2 

2012 2 894,90 58,8 488,6 37,5 

2013 2 889,40 59,5 463,4 36,7 

2014 2 927,40 61 464,9 38 

2015 2 973,50 62,9 465,9 39,2 

2016 2 954,30 63,4 440,3 38,3 

Източник: НСИ 

При младежите от 15 до 29 г. най-високото равнище на заетост също се достига 
през 2008г. като то достига 579 хил. души ,а коефициентът на заетост 40,8%. Само за 
две години (през 2009 и 2010г.) драстично намалява с близо 100 хил. и достига до 475,4 
хил., а коефициента на заетост е 35,6%. Изводът който може да си направим е, че 
икономическата криза се отразява върху пазара на труда и по този начин върху броя на 
заетите. 

От иконометрична гледна точка коефициентът на заетост може да бъде успешно 
моделиран. За тази цел е нужно да определим коя функция ще бъде най подходяща да 
моделираме коефициента на заетост. Изследването е направено чрез регресионен 
анализ и според резултатите определяме коя функция е най-подходяща. 
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Таблица 2. Резултати от моделираните тенеденции на развитие за коефициента на 

заетост 

Equation 
Model Summary 

R Square F df1 df2 Sig. 

Linear ,460 10,216 1 12 ,008 

Logarithmic ,624 19,881 1 12 ,001 

Inverse ,630 20,413 1 12 ,001 

Quadratic ,575 7,438 2 11 ,009 

Cubic ,821 15,340 3 10 ,000 

Compound ,469 10,588 1 12 ,007 

Power ,642 21,560 1 12 ,001 

S ,655 22,826 1 12 ,000 

Growth ,469 10,588 1 12 ,007 

Exponential ,469 10,588 1 12 ,007 

Logistic ,469 10,588 1 12 ,007 

 

От таблица2 става ясно, че коефициентът на заетост най-успешно може да бъде 

моделиран със кубичната функция, тъй като има най-висок коефициент на 

детерминация. Оцененият динамичен модел има следния вид: 

 

Yt=B0+B1t+B2t
2+B3t

3+et , 

  (45,350+6,393t+(-0.827)t2+0.033t3+et) 

Където с Yi е обозначен коефициентът на заетост, t е изкуствената променлва с 

която е означено времето, а et e случайния компонент.Обяснителната способност на 

модела измерна с коефициента на детерминация е сравнително висок  R2=0.82 ,  което 

потвръждава хипотезата,че за изследвания период коефициентът на заетост от 

нарастващ преминава към намаляващ и отново към нарастващ. Прогнозата за 

развитието на коефициента на заетост е направена на база годишни данни. 

Съществен момент при изследването на коефициента на заетост е 

идентификацията на тренда. За тази цел са разработени и се използват редица методи 

един от които е метода на автокорелационния анализ. Коефициентът на автокорелация 

от първи порядък се изчислява по формулата: 
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Наличието на автокорелация в изследвания ред се отчита по таблица за 

цикличния коефициент на автокорелация. Нулевата хипотеза за липсата на 

автокорелация в проверявания ред на коефициента на заетост се приема, ако R1 R1,R. 

Ако R1 > R1,R, то се приема алтернативна хипотеза Н1 в смисъл, че съществува 

автокорелация и тя е значима, т.е. в изследвания ред на коефициента на заетост има 

тенденция.В нашия случай коефициента на автокорелация приема стойност 0,647 което 

е по близо до 1 и се приема алтернативната хипотеза и реда на коефициента на заетост 

е прогресивен. 

Фигура 1. Тенденция на развитие на коефициента на заетост за периода 2003-2018 г. 
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Фигура 2. Тенденция на развитие и прогноза на коефициента на заетост за периода 

2003-2018 г. 

 

 

 

За да изберем коя функция ще е най-подходяща да моделираме на коефициентът 

на заетост на младежите на възраст от 15 до 29 г.отново използване регресионенн 

анализ. От резултатите се вижда, че най-подходяща ще бъде кубичната функция. 

Обяснителната способност на модела измерна с коефициента на детерминация е отново 

е сравнително висок  R2=0.68 ,  което потвръждава хипотезата,че за изследвания период 

коефициентът на заетост от нарастващ преминава към намаляващ и отново към 

нарастващ. 

 

 

 

Коефициент на заетост сред населението на възраст от 15 до 29 г. 
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Таблица 2. Резултати от моделираните тенеденции на развитие за коефициента на 

заетост 

Equation 

Model Summary 

R Square F df1 df2 Sig. 

Linear ,244 3,877 1 12 ,072 

Logarithmic ,424 8,817 1 12 ,012 

Inverse ,476 10,906 1 12 ,006 

Quadratic ,501 5,530 2 11 ,022 

Cubic ,677 6,994 3 10 ,008 

Compound ,258 4,174 1 12 ,064 

Power ,443 9,549 1 12 ,009 

S ,496 11,814 1 12 ,005 

Growth ,258 4,174 1 12 ,064 

Exponential ,258 4,174 1 12 ,064 

Logistic ,258 4,174 1 12 ,064 

 

Фигура 3. Тенденция на развитие на коефициента на заетост при населението на 
вързраст 15-29 г. за периода 2003-2018 г. 
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Фигура 4. Тенденция на развитие и прогноза на коефициента на заетост при 
населението на вързраст 15-29 г. за периода 2003-2018 г. 

 

 

Заключение 

От получените прогнозни резултати се предвижда за 2017г. коефициентът на 
заетите от 15 до 64г.нараства до 67,38% , а за 2018г. се предвижда да достигне до 
72,11%. При младежите от 15 до 29 г. през 2017 г. коефициентът се очаква да достигне 
39,76 , а през 2018г. 41,36 % . 
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Приложения: 

 

Резултати от моделираната тенденция на развитие на коефициента на заетост 
чрез използването на кубична функция. 

R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

,906 ,821 ,768 1,675

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 129,055 3 43,018 15,340 ,000

Residual 28,043 10 2,804

Total 157,097 13

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
Case Sequence 6,393 1,339 7,693 4,775 ,001

Case Sequence ** 2 -,827 ,204 -15,352 -4,060 ,002

Case Sequence ** 3 ,033 ,009 8,563 3,717 ,004

(Constant) 45,350 2,402 18,883 ,000

Model Summary

ANOVA

Coefficients

Unstandardized Coefficients

t Sig.
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Резултати от моделираната тенденция на развитие на коефициента на заетост на 
младежите от 15 до 29 г. чрез използването на кубична функция. 

R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of the 

Estimate

,823 ,677 ,580 1,161

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 28,265 3 9,422 6,994 ,008

Residual 13,470 10 1,347

Total 41,735 13

Standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta
Case Sequence 3,145 ,928 7,343 3,390 ,007

Case Sequence ** 2 -,387 ,141 -13,916 -2,737 ,021

Case Sequence ** 3 ,014 ,006 7,232 2,334 ,042

(Constant) 30,680 1,665 18,431 ,000

Model Summary

ANOVA

Coefficients

Unstandardized Coefficients

t Sig.

 

 

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА 

ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2003-2016 Г. 

Разюме: Проучването на тенденциите за развитието на заетостта в България е 
важна тема. За да се направи обективна оценка на състоянието и тенденциите на 
развитие на заетостта, е необходимо да се проследи въздействието върху пазара на 
труда на цялостното икономическо развитие Основна цел на доклада е да извърши 
изследване на динамиката на заетостта в България през периода 2003г.-2016г. както и 
прогноза за следващите две години 2017г. и 2018г.През изследвания период се 
наблюдават различни тенденции по отношение заетостта и цялостното развитие на 
пазара на труда в България.  

Ключови думи: заетост, безработица, тенденции на пазара на труда 
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