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Движение на акциите и GARCH моделиране на борсовите индекси

Бистра РАДЕВА1
1 Икономически

университет - Варна, България
bistra.koleva@ue-varna.bg

Резюме. Целта на настоящата статия е да установи дали клъстеризация на нормата на риска, измерена
чрез модела General autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH (1,1)), може да се обясни с
информационния поток. Изследвани са борсовите индекси посредством няколко често използвани
модела: тестване на сериите за наличие на прекъсвания посредством теста Zivot-Andrews за наличие
на единични корени; връзка между движение на цените и обема търговия; пасивна инвестиционна
стратегия (доходност и риск при дългосрочно инвестиране; приложение на GARCH модела.
Информационната осигуреност на изследването е от kaggle, като се съдържа информация за борсовите
индекси за периода 01.01.1970 - 16.11.2018. Всички изчисления са направени чрез програмата R
версия 3.3.4. (R Core Team, 2017). Резултатите от анализа насочват към систематичност в изследването
на нормата на риска.
Ключови думи: GARCH моделиране, борсови индекси, норма на риска

1. Въведение
Често срещано твърдение е, че спекулациите водят до прекомерна норма на риска (volatility) при
акциите, като най-общо можем да приемем, че нормата на риска е променливостта на случайната
(непредвидена) част от времевата серия. Така властите са изправени пред дилема от тип “сигурност или
ликвидност”: ако има повече регулиране (например повишаване на транзакционните разходи), то
активността на пазарните интервенции намалява, което макар правилно, е неблагоприятно, тъй като
намалява ликвидността. Опитът на САЩ през 20-ти век показва, че увеличаването на транзакционните
разходи намалява обема на сделките, но има двояк ефект върху нормата на риска (Mulherin, 1990).
Допускането, че спекулациите допринасят за прекомерна норма на риска на пазарите на ценни
книжа, е въпрос, който тревожи политиците поне от началото на миналия век. Така например комисията,
назначена от губернатора на Ню Йорк - Hughes, за да проучи американските пазари на ценни книжа след
Паниката от 1907 г. прави препоръки “насочени към отстраняване на различни съществуващи “злини” и
към намаляване на обема спекулации от типа на хазарта.” Крахът от 1929 г. засилва анти-спекулативните
настроения и е последван от редица законодателни пречки в търговията в САЩ, включително въвеждане
на първоначални маржин изисквания, които се администрират от Федералния резерв и ограничаване на
бързите продажби, което се следи от Комисията по ценните книжа и борсите (Mulherin, 1990). Появата на
световната финансова криза от 2007/2008 г. засяга всички финансови пазари по света, като основна
загриженост предизвикват промените в нормата на риска на фондовите пазари (Angabini, A.,
Wasiuzzaman, 2011).
Предмет на настоящото изследване е да се провери дали степента на информираност на пазара
може да обясни степента на колебание в цените на активите. Целта на статията е да се анализира
клъстеризацията на нормата на риска чрез модела General autoregressive conditional heteroscedasticity –
GARCH. В контекста на изследването под клъстеризация на нормата на риска се приема моделиране
устойчивостта на нормата на риска, а информационният поток се замества с обема търговия и броя
сделки.
Обект на изследването са няколко борсови индекса, от различни както по регион, така и по мащаб
фондови борси. Ударението се поставя върху пазари, които са както географски, така и юридически
близо до България (най-вече тези от ЕС и такива, които се придържат в някаква степен до
законодателството на ЕС), като се изследват най-важните им вътрешноприсъщи характеристики доходността и риска, които биха били в състояние да осигурят на потенциалния инвеститор.

6

ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 3, 2019,
ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
ELECTRONIC JOURNAL “ECONOMICS AND COMPUTER SCIENCE”, ISSUE 3, 2019,
ISSN 2367-7791, VARNA, BULGARIA

2. Методология на изследването
2.1. Период, използвани данни, модел
Периодът на изследване е ограничен от достъпността на данните - за много от разглежданите
борси намирането на архивни данни за дълги периоди е по-скоро невъзможно. Същевременно
няколкостотин наблюдения са достатъчни от гледна точка на теоретичните изисквания за изграждане на
адекватни модели, поради което наблюденията са ограничени до няколко месеца, ежедневни данни за
стойностите на индексите.
Наличните данни датират от 01.01.1970 г. За целите на изследването използваме последните 4920
наблюдения (от средата на 1999 г. насам) за анализ на доходността и риска и приложението на GARCH
модела, тъй като това е периодът на “съвременен” тип парична политика, която от този момент нататък
се характеризира с ниски нива на лихвените проценти. Ниските лихви са съпроводени със силен натиск
към увеличение на цените на акциите, и това е ясно изразено - възстановяването след краха от 2008 г.
става относително бързо.
За всеки от разглежданите борсови индекси се изчисляват параметрите на GARCH модел, след
което така получените параметри се обобщават в пакет, разглеждан като координати на съответния
борсов индекс в пространството на моделирането. Класифицирането, въз основа на клъстеризационна
процедура, се прави върху получените параметри от GARCH моделирането.
Подходът при избор на показател за разстояние между индексите е класически, избира се
евклидовото разстояние. Основания за такъв избор се намират в малкия размер на пространството,
липсата на силно екстремални данни, пълнотата на подборката, както и яснотата при тълкуването на
резултатите. Изчисленията се провеждат с помощта на програмата R версия 3.3.4. (R Core Team, 2017).
2.2. Норма на риска - същност и прогнозиране
Ефективност на регулирането на ценни книжа
Изследванията от 1988 г. подновяват дебата за ефективността на регулирането на ценните книжа
от 30-те години на миналия век. Hardouvelis (Hardouvelis, 1988) привежда доказателства, че маржин
изискванията са ефективен инструмент за ограничаване на нормата на риска. Работата му обаче е
критикувана по няколко причини, включително статистическите свойства на мерките за нормата на
риска ((HSIEH and MILLER, 1990), (Kupiec, 1989), (Schwert, 1989), (Mulherin, 1990)).
Критиците на законодателството в областта на ценните книжа не се занимават с неефективността
на регулаторния процес, а с разходите, наложени от регулирането на пазарите на ценни книжа. Основен
проблем е въздействието на регулирането върху ликвидността на пазарите. Така например Dolley (Dolley,
1938) обяснява спада на оборота на акциите на NYSE през 30-те години на миналия век с търговските
пречки, породени от федералното регулиране, което последва крахът от 1929 г. Оказва се, че Правилото
за нарастването (Uptick rule) от 1938 г. може да бъде източник на неочаквана връзка между обема на
търговия и възвръщаемостта на фондовия пазар (Mulherin, 1990).
Редица проучвания на обема и възвръщаемостта, изследвани от Karpoff (Karpoff, 1987),
установяват, че обемът на търговията е положително свързан с мерките за величината на ценовите
промени като абсолютна стойност на доходността. Тази емпирична връзка подкрепя теориите, които
свързват обема на търговия с потока от информация. Друго откритие е, че обемът на търговията е поголям при възходящи движения в цената спрямо низходящи движения. Например увеличение с 1% на
цената ще води до по-голям обем спрямо 1% спад в цената. Epps (Epps, 1975) моделира това явление като
следствие от поведенческата разлика между оптимистични и песимистични инвеститори. Karpoff
(Karpoff, 1988) обаче предполага, че асиметричната връзка между обема и възвръщаемостта се дължи на
скъпоструващи къси продажби.
Някои автори (Stiglitz, 1989; Summers and Summers, 1989; Mulherin, 1990) призовават за
възстановяване на федералния данък върху сделките с ценни книжа, за да се намали обемът на
търговията, като по този начин се намали нормата на риска на фондовите пазари. Доказателствата в
изследването на Mulherin (Mulherin, 1990) обаче предполагат, че макар да се очаква налагането на данък
върху транзакциите да бъде последвано от по-нисък обем на търговията, съответният спад на нормата на
риска не е очевиден резултат. Убедителни са и наблюденията на проф. Алфред Маршал относно
законодателството в областта на ценните книжа: “Прибързаните опити за контролиране на спекулациите
с обикновени актове неизменно се оказват или безсмислени или пакостливи” (цит. oт Mulherin (Mulherin,
1990)) Според изследване на Brumm и др. (Brumm, J., Kubler, F., Grill, M., Schmedders, 2014) силно
възпиращ ефект върху нормата на риска на възвръщаемостта на всички активи може да се постигне чрез
антициклично регулиране на всички пазари.
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Норма на риска
Несигурността е присъща на всеки финансов модел. Тя се задвижва от променящите се основи,
човешката психология и начина, по който пазарите отменят потенциалните бъдещи състояния на
макроикономическата среда. Докато определянето на несигурността на финансовите пазари може бързо
да ескалира във философски дискусии, нормата на риска е широко приета като практическа мярка на
риска (Marra, 2015). В контекста на финансовите пазари нормата на риска е важен аспект при
създаването на стратегии, свързани с управлението на портфейла, ценообразуването на опциите и
регулирането на пазара (Angabini, A., Wasiuzzaman, 2011). В не твърде далечното минало, няколко
теоретични модела предполагат постоянна (константна) норма на риска (вж. напр. (Black, F., Scholes,
1973)). Днес е добре известен фактът, че нормата на риска на доходността на активите е променлива и
предвидима във времето (вж. (Andersen and Bollerslev, 1997)).
“Отправна точка за всеки финансов модел е несигурността, пред която са изправени
инвеститорите, а същността на всеки финансов модел включва влиянието на несигурността върху
поведението на инвеститорите и, в крайна сметка, на пазарните цени. Самото съществуване на
финансовата икономика като дисциплина се основава на несигурността.” (p. 3, (Campbell et al., 1998))
Голяма част от управлението на риска, разпределението на активите и търговията на финансовите
пазари определя количествено потенциалната загуба на активи. За да вземе инвестиционно решение,
инвеститорът трябва да оцени рисковете (Marra, 2015).
В ежедневния език, нормата на риска се отнася до колебанията, наблюдавани във времето. В
рамките на икономиката, този термин се използва малко по-формално, за да се опише променливостта на
случайната (непредвидена) част от времевата серия. В сферата на финансите, по-конкретно, нормата на
риска може да се определи като (мигновено) стандартно отклонение (или “сигма”) на случайния
компонент на Винер1 (random Wiener-driven component) в модела на непрекъсната дифузия (Andersen, T.,
Bollerslev, T., Christoffersen, P., Diebold, 2005).
Нормата на риска е най-чистата мярка за риск на финансовите пазари и следователно се е
превърнала в очакваната цена на несигурността. Компромисът между възвръщаемостта и риска е от
решаващо значение за всички инвестиционни решения. Неточните оценки на нормата на риска могат да
оставят финансовите институции без капитал за операции и инвестиции. Освен това, пазарната норма на
риска и нейното въздействие върху общественото доверие могат да имат значителен ефект върху пошироката глобална икономика (Marra, 2015).
Прогнозиране на нормата на риска
За прогнозите на нормата на риска съществуват два основни източника - модели на нормата на
риска, базирани на динамичните редове и норма на риска, изведена от опционните цени. От теоретична
гледна точка имплицитната норма на риска от цените на опциите трябва да съдържа цялата релевантна,
налична информация и по този начин да представлява добра оценка за бъдещата реализирана норма на
риска. Доказателствата, подкрепящи подобно твърдение обаче са двояки. В цените на опциите, от които
се имплицира нормата на риска, като цяло има рискова премия поради факта, че рискът от дадената
норма на риска не може да бъде напълно хеджиран (Bollerslev, T., Zhou, 2007). Нещо повече, един от найцитираните феномени, представящ ограниченията на класическия модел на Black-Scholes, от който се
подразбира нормата на риска е така нареченият “ефект на усмивката”. Ефектът на усмивката е
дългосрочен модел, при който опциите “at the money” имат тенденцията да имат по-ниска имплицитна
норма на риска, отколкото опциите “in the money или out of the money”. Като цяло, имплицитната норма
на риска е U - образна крива с минимална имплицитна норма на риска за опциите “at the money”. По този
начин, ако имплицитната норма на риска се използва като прогноза за нормата на риска, един и същ
пазар дава множество прогнози за бъдещата норма на риска на една и съща база през един и същ период
от време. Освен това имплицитната норма на риска е налична само за конкретни времеви хоризонти за
ограничен набор от активи. Въз основа на това единственият обективен източник за прогнози на нормата
на риска, налични за всички финансови активи, са моделите от динамични редове, които са и обект на
проучване в настоящия труд (Wennstrom, 2014).
Видове условни хетероскедастични модели
Съществуват два основни вида условни хетероскедастични модели. При първия вид модели на
нормата на риска еволюцията на дисперсията се определя с помощта на точна функция, а във втория тип
модели еволюцията на дисперсията се регулира от стохастично уравнение. Тук фокусът се поставя върху
моделите от първия вид, където прогнозите за нормата на риска се определят с помощта на точна
функция. Поради огромния интерес към прогнозиране на нормата на риска днес има много на брой
1

Винеровият процес (Wiener process) е ограничаване на случайното блуждаене в рамките на едно измерение.
Определянето му като Брауново движение е по-скоро объркване на модела с явлението, което се моделира.
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различни модели, които се опитват да имитират еволюцията и характеристиките на нормата на риска на
финансовите активи. Моделът на авторегресивната условна хетероскедастичност (Autoregressive
Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model), въведен от Engle (Engle, 1982) е един от първите модели,
които предоставят начин да се моделира условна хетероскедастичност в нормата на риска. Моделът е
опростен и интуитивен, но обикновено изисква много параметри, за да опише адекватно процеса.
Bollerslev (Bollerslev, 1986) разширява ARCH модела до генерализирана авторегресивна условна
хетероскедастичност (Generalized ARCH - GARCH), която има същите ключови свойства като ARCH, но
изисква много по-малко параметри за адекватно моделиране на процеса, свързан с нормата на риска.
Както моделът ARCH, така и моделът GARCH могат да моделират устойчивостта на нормата на риска,
т.нар. клъстеризиране на нормата на риска, като и двата модела приемат, че положителните и
отрицателните шокове имат същото въздействие върху нормата на риска. Добре известно е, че за
нормата на риска на финансовите активи иновациите имат асиметрично въздействие (Wennstrom, 2014).
За да може да се моделира това поведение и да се преодолеят слабостите на модела GARCH, са известни
и редица разширения на модела - IGARCH, FIGARCH, GARCH-m, UGARCH и др. (Bollerslev, 1988;
Baillie, R. T., Bollerslev, T., Mikkelsen, 1996; Boudt, K., Galanos, A., Payseur, S., Zivot, 2019). У нас този
тип модели са използвани за изследване на валутните курсове (Lomev, 2006; Zhelyazkova, 2013), както и
на фондовия пазар - (Petkov, 2010, 2016; Gerunov, 2014; Netov, 2014; Stoitsova-Stoykova, 2017).

3. Моделът GARCH
С GARCH моделирането се цели да се обхване фактическото положение, че дисперсията на
повечето променливи, и особено цените, варира във времето, като някои периоди са периоди на
“турбулентност” - голяма дисперсия, и съответно риск, а други са периоди на относително “затишие”.
Предвид, че дисперсията е най-често използваната мярка за риска, се оказва, че рискът варира във
времето. GARCH моделът представя дисперсията на остатъците от регресията като функция от времето.
Концепцията е разработена през 1980-те години, като най-значимите публикации са Engle (Engle, 1982) и
Bollerslev (Bollerslev, 1986). Най-често моделът се дефинира като
(1) 𝑦𝑡 = 𝛽𝑥𝑡 + 𝜀𝑡
където yt е зависимата променлива, xt е независима променлива, а остатъкът ℇt отговаря на
следните условия (ℇt | ℇt-1, ℇt-2, ℇt-3...) ~ N (0, ht), където ht се представя с ARMA(p,q) модел във вида:
2
2
2
(2) ℎ𝑡 = 𝜔 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
+ 𝛼2 𝜀𝑡−2
+ ⋯ + 𝛼𝑞 𝜀𝑡−𝑞
+ 𝛾1 ℎ𝑡−1 + 𝛾2 ℎ𝑡−2 + ⋯ + 𝛾𝑝 ℎ𝑡−𝑝

GARCH(1,1) моделът се е доказал като адекватно представяне на повечето серии от финансови
данни (вж. по-подробно Lamoureux and Lastrapes (Lamoureux and Lastrapes, 1990), p. 226). Следователно
при p = q = 1 той може да бъде представен по следния начин:
2
(3) ℎ𝑡 = 𝜔 + 𝜆1 ℎ𝑡−1 + 𝛼1 𝜀𝑡−1
, където
2
(4) 𝑣𝑡−1 = 𝜀𝑡−1
− ℎ𝑡−1

e иновацията в модела, за която се приема че е серийно некорелирана, и съответно коефициентът
(5) 𝜆 = 𝛼 + 𝛾.
Този, сумарен коефициент, представя персистентността на шоковете в дисперсията. Може да се
покаже, че ако λ се доближи до единица, шоковете се увеличават и стават с по-дълъг ефект. В
литературата съществуват множество примери, изведени върху различни данни, главно ежедневни цени
на акции, при които коефициентът λ е много близък до единица (вж. Bollerslev (Bollerslev, 1988) за
подробности).
Както показват Lamoureux and Lastrapes (Lamoureux and Lastrapes, 1990), използването на дълги
серии от данни за възвръщаемостта от акции води до това, че мярката за персистентността става твърде
висока. Обяснението им е, че в дълги периоди в дисперсията се включват и детерминистични
измествания в процесите, и това не може да бъде уловено от иконометричния модел.За целите на
настоящото изследване се използва функцията “garch” от пакета “tseries” за R (Trapletti, A., Hornik, 2018).
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Всички изчисления се правят при спецификация GARCH (1,1) - един лаг в авторегресионното
направление и един лаг в направлението плъзгаща средна.

4. Резултати
4.1. Движение на акциите от DJIA 30 и S&P500
За да се установят характеристиките на движението на главните финансови инструменти
проверяваме движението на “класическите” акции - тези, които съставят най-стария и най-престижен
борсов индекс, Dow Jones Industrial Average (DJIA 30).
При ежедневните данни за цените на акциите е силно вероятно наличието на структурни
измествания (вж. Lamoureux and Lastrapes (Lamoureux and Lastrapes, 1990)), затова изследването започва
с тестване на сериите за наличие на прекъсвания посредством теста Zivot-Andrews за наличие на
единични корени, като следваме указанията в Маринов (Marinov, 2014). Тестването е спрямо цените
“close” на съответните акции, изразени номинално, в щатски долари (текущи стойности). Около 1/3 от
изследваните компании не отхвърлят наличието на единичен корен при 5%, и това са главно по-”новите”
и по-”технологичните” компании. По отношение на потенциални общи дати на прекъсване - не се
идентифицират такива. Като обща черта на движението на цените може да се отбележи, че повечето
прекъсвания са в началото или в края на съответната календарна година. Следователно, прекъсванията в
сериите са в резултат на специфични за компаниите причини и не се дължат на общи за пазара като цяло
явления.
Като следваща стъпка се проследява влиянието на движението в цените върху обема на търговия.
За целта “вътрешнодневно движение на цените” (pidd) се дефинира като разликата между най-високата
(ph) и най-ниската (pl) цена за деня, разделена върху цената при затваряне (pc), т.е.
(6) 𝑝𝑖𝑑𝑑 =

𝑝ℎ −𝑝𝑙
𝑝𝑐

,

като основната цел е получаване на безразмерна, нормирана величина. Като следваща стъпка се
изразява обема на търговията като функция от това вътрешнодневно движение на цените:
(7) 𝑣𝑜𝑙 = 𝛼 + 𝛽𝑝𝑖𝑑𝑑 + 𝜖,
където vol е обемът на търговията, изразен като брой сделки за съответния ден, α и β регресионните коефициенти, а 𝜖 - регресионният остатък.
Резултатите от графиките на обемите на ежедневната търговия спрямо вътрешнодневното
движение на цените (най-нови 1000 наблюдения, за периода 2014-2018 г.) показват, че съществува пряка
зависимост между променливите - ясно може да се проследи праволинейност (самите графики не са
включени в текста, но са достъпни при поискване от автора). Полученият резултат успешно се вписва в
традиционните разбирания за взаимозависимостта “риск-доходност”. По-големите граници на движение
на цените потенциално дават по-големи възможности за извличане на печалби при краткосрочно
анализиране и опериране, което води до съответно “раздвижване” на пазара. Нарастналите обеми на
търговия обаче предполагат увеличаване на броя участници на пазара, с което се свързва появата на
спекулации. Резултатът е ръст на разликата в желаните “купува” и “продава” цени.
За различните акции силата на връзката е различна, освен това екстремните стойности, особено
тези на обемите, са в състояние да скрият основната информация. Това ясно може да се отчете по
съответните хистограми, като тук представяме само за една от акциите - IBM (останалите са достъпни
при поискване от автора). Първата хистограма (Фигура 1) е “сурова”, включва всички стойности на
търгуваните обеми, които се движат между 0 (минимум) и 69444700 (максимум) със средна стойност
5555941 изтъргувани акции дневно.
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Фигура 1. Хистограма на обемите ежедневно търгувани акции на IBM (по оста у – обем търгувани
акции; по оста х – колко пъти се среща обемът търгувани акции)
Източник: собствени изчисления по данни от kaggle.com
Наличието на малък брой екстремни стойности не позволява да се направи правдоподобна оценка
за вида на разпределението на обемите търгувани акции на IBM. Но ако бъдат отстранени например найгорните и най-долните 5%, т.е. екстремалните стойности в размер на 10% от извадката, разпределението
придобива доста по-отчетливи граници (вж. Фигура 2). Хистограмите на другите компании показват
сходни резултати - ако бъдат отстранени екстремалните стойности (така че да останат около 90% от
стойностите), графиките изглеждат съпоставимо.

Фигура 2. Хистограма на обемите ежедневно търгувани акции на IBM (без екстремалните стойности;
като по оста у – обем търгувани акции; по оста х – колко пъти се среща обемът търгувани акции)
Източник: собствени изчисления по данни от kaggle.com
Като следваща стъпка правим преглед на “пасивната” доходност, т.е. на доходността, която
инвеститорът би реализирал, ако остави съответната акция в портфейла си дългосрочно, без да реагира
при краткосрочни промени в цените. Избираме годишния интервал, с известна уговорка относно
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тримесечните (изборът е обоснован от факта, че инвеститорите са принудени да правят преглед на
портфейлите си поне веднъж годишно, например за данъчни цели). Това дава основание анализът да
бъде съсредоточен върху серии от по няколкостотин наблюдения. Използването на по-дълги серии е
нецелесъобразно, поради високата вероятност от възникване на свръхпараметризация (т.нар.
“overestimation of parameters”, за детайлизиран поглед върху основите на иконометричното моделиране
на нестационарни времеви серии вж. по-подробно Маринов (Marinov, 2014), с. 113 и сл., конкретно за
свръхпараметризирането вж. Box (Box, 1980)), затова по-нататъшната работа се ограничава до серии от
по 252 наблюдения, което грубо отговаря на една календарна година.
Доходност и риск при дългосрочно инвестиране / пасивна инвестиционна стратегия
Такъв тип стратегия се основава на разбирането, че оптималното инвестиране е главно поглед в
бъдещето, и че акциите трябва да бъдат купувани, когато са евтини, и трябва да бъдат продавани, когато
са скъпи. По-важното е да бъдат подбрани “правилните” компании, в които да се инвестира и да се
отбягват моментните реакции, поради специфичността на прилагането им. Сред известните инвеститори,
най-често свързван с такъв тип стратегия, е Уорън Бъфет. Такава стратегия по принцип е подходяща и за
малки инвеститори, които имат друго основно занимание, което да обхваща по-голямата част от бюджета
на времето им. За тях важен е поглед върху инвестициите им през някакъв период от време (относително
дълъг) и междувременно по-скоро маркиране на движението на портфейла, отколкото реагиране с
преструктуриране. Подходящи за такова инвестиране са акциите на големи, стари компании, от типа “too
big to fail” (понятието е от преди фалита на General Motors, след него вижданията са по-различни).
Подобни са и акциите от DJIA 30. Доходността и риска по тях могат да се оценят по цената на
съответната акция през определен период от време и съответно по нормираната дисперсия за този
период. Подходящ изглежда периодът от около 1 календарна година, нормираната дисперсия се
изчислява като частно от дисперсията през изминалия период върху цената от последния ден от периода
разглеждат се стойностите за последните 5 години, като цените са от втората половина на месец ноември
на съответната година.
Получените резултати показват, че акциите от DJIA 30 дават добри възможности за реализиране
на печалби, като средно за последния петгодишен период доходността им е над 11% (медианната
стойност също е много близка до 11%), при относително ниски нива на риск (0.062). Вземайки предвид
факта, че последните над 10 години са период на много ниски лихвени проценти (основните лихвени
проценти и доходността на ДЦК се движат около нулата), този сегмент на фондовия пазар дава много
добри възможности за реализиране на капиталови натрупвания вследствие от добрата възвръщаемост.
Сходни резултати дава и сравнението с акциите от другия много популярен индекс, Standard and
Poors 500 (S&P 500), по данни от kaggle за периода 08.02.2013-07.02.2018 г., 1259 дати с данни за 505
компании. Акциите, съставящи индекса S&P 500 дават по-висока възвръщаемост (средно 15.64%,
медиана 13.51%, на годишна база), но и рискът е по-висок (нормираното стандартно отклонение е средно
0.089, на годишна база). Полученият резултат за възвръщаемостта е очакван и е в синхрон с
теоретичните постановки, тъй като в индекса S&P 500 влизат множество компании. Тези компании са в
общия случай по-малки от компаниите в DJIA 30, а освен това са и базирани в различни страни, за
разлика от DJIA 30. Така величините са по-малки както като обем на самата компания, така и на
икономиката, в която оперира тя. От гледна точка на зависимостта “риск-доходност” на компаниите от
индексите DJIA 30 и S&P 500, наблюденията показват сходство в резултатите.
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Фигура 3. Разпределение на нормата на риска (volatility) на акциите на компаниите от S&P 500, по
години, 2014-2017 г.
Източник: собствени изчисления по данни от kaggle.com
Годините 2015-2016 са по-особени - през тях, особено през 2016 г., нормата на риска силно се
увеличава (вж. Фигура 3), едно от силно правдоподобните обяснения за това е изострената предизборна
президентска кампания в САЩ, която завършва с победа на кандидат с рязко променящи се позиции
както по политически, така и по икономически въпроси. Неизвестността в политически план води и до
увеличаване на нестабилността на фондовите пазари - доходността за 2016 г. е отрицателна, (-11.4%).
GARCH върху DJIA 30
Общото впечатление, което остава от прилагането на GARCH модела върху данните за цените
close на акциите от DJIA 30 е, че е неинформативен, ако бъде приложен направо върху оригиналните
данни. На практика всички серии резултират в генериране на коефициенти, неотхвърлящи нулевата
хипотеза. Ако обаче анализът бъде приложен върху първите разлики от цените, картината се променя.
Тези разлики не са нормално разпределени - Jarque-Bera тестът дава p-стойности 0 за всички 30
компании, но допълнително познание за хетероскедастичността им може да бъде много полезно за
участниците на пазарите.
Основание за прилагането на модела върху първите разлики може да се извлече и от факта, че
основната дейност на участниците на финансовите пазари е генериране на печалби от движението на
цените. Така от интерес за един участник на пазара е не толкова абсолютното равнище на цената, а
промяната ѝ спрямо някакъв минал период. Рискът също бива изразяван именно в промяната. Така че
моделът GARCH, който е в състояние да даде някаква допълнителна информация за вероятната
инерционност на променливостта на цените, е логично да бъде прилаган в динамичен аспект, върху
нарастванията/спаданията. В този случай се оказва че моделът може да бъде от полза, дори при
относително малък брой наблюдения.
Правим изчисления на параметрите на GARCH модели за две групи серии - с дължина 252
наблюдения, което отговаря приблизително на една календарна година, и с дължина 1000 наблюдения,
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което е съпоставимо с прилаганите GARCH модели, които преобладават в литературата. Подобно на
други модели върху времеви данни, константата в много случаи е неинформативна, особено при по-къси
редове. При удължаване на реда обаче информативността ѝ нараства. Авторегресионният компонент в
сериите се оказва силно застъпен - почти при всички серии коефициентът a1 е статистически значим,
особено при по-дълги редове. Известен брой от сериите (между една трета и половината, в зависимост от
дължината на реда) имат и компонент на плаваща средна.

Фигура 4. Дендрограма на компаниите от DJIA 30, по коефициентите от GARCH моделирането
Източник: собствени изчисления по данни от kaggle.com
Компаниите от DJIA 30 се оказват разделени на две ясно разграничаващи се групи, според
стойностите на авторегресионния коефициент в GARCH модела - на стойности близки до нула и
стойности близки до единица. Това може много добре да се проследи и по дендрограмата на
клъстъризационната процедура (използвано е евклидово разстояние). Компанията “аутсайдер”, ba
(Boeing), се характеризира с много рязко покачване на цената на акциите през последната година
(последните около 300 наблюдения), това е практически структурно преместване в серията, и неизбежно
се отразява и върху параметрите на GARCH модела.
4.2. Изследване на основни борсови индекси
За много от инвеститорите относително популярно е инвестирането в “нови” пазари, например
източноевропейски, азиатски и др. От интерес е доколко движението на инструментите там има сходства
с движението на “големите” - акциите от DJIA и S&P500 и самите индекси. За да проследим тази
динамика, използваме някои основни индекси от акции. Данните за индексите са получени от сайта
“https://stooq.com”, който предлага в удобен вид информация по дати за основните показатели - цени на
отваряне, затваряне, минимални и максимални, както и за търгуваните обеми (част от данните на
“https://stooq.com” са предоставени от “https://vwd.com/” и от “mojeFundusze.pl”). Изследването е
базирано върху 36 индекса от различни държави, предимно европейски, както и някои американски,
азиатски и глобални - използвани са главните борсови индекси за съответните икономики. Икономиката
на Германия, като най-значима в Европа, е представена от 4 индекса (DAX, mDAX, sDAX, TecDAX),
икономиката на Русия, като най-голяма от източноевропейските - с два индекса (MOEX и RTS). От
извъневропейските са подбрани само най-значимите фондови индекси (DJIA composite, DJIA industrial,
Nikkei225, Hang Seng и няколко глобални - S&P 500, FTSE 250 и FTSE MIB). Изследването ограничаваме
за последните 1008 наблюдения (до около 4 години назад), паралелно правим съпоставки с вариант с 252
наблюдения (около 1 година).
Доходност и риск при “дългосрочни” стратегии
Приемайки, че “дългосрочните” стратегии са такива, при които инвеститорът придобива
съответните ценни книжа и ги задържа в портфейла си поне за някакъв, относително дълъг период
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(приемаме го за една година) представяме постигнатите доходност и риск по съответния индекс.
Доходността се представя като норма на разликата в цените спрямо цената преди една година, а риска като норма на стандартното отклонение спрямо цената преди една година. Разглеждаме номиналните
стойности на индексите, тъй като с много малки изключения (Украйна, Русия, донякъде Турция),
икономиките са в период на ниска инфлация, която би могла да бъде пренебрегната без значима загуба в
информативността. Като цяло, връзката “риск-доходност” се откроява добре, особено за 2016 и 2017 г.
Прави впечатление също фактът, че източноевропейските индекси в повечето се оказват носещи
относително висок риск при относително ниска доходност. Този резултат е сходен с получените и от
други изследователи (Marinescu, 2018). Predescu and Stancu (Predescu, O., Stancu, 2011), използвайки
комбинация от индекси (BET, FTSE100 и S&P500) намират, че интернационализацията на портфейла,
особено в кризисни времена, не е в състояние да намали дисперсията.
Доходност и риск при “краткосрочни” стратегии
Като “краткосрочни” инвестиционни стратегии приемаме тези, при които резултатът бива
преразглеждан в рамките на един ден, т.е. проверката се прави при същата схема, но върху ежедневните
разлики в стойностите на индексите. Нормираните дневни разлики показват наличието на потенциална
правдоподобност на GARCH моделирането.
На пръв поглед някои от индексите изглеждат по-перспективни за краткосрочни инвестиции, и
това са по-”големите” (DAX, DJC, HSI… - вж. Фигура 5), но предстои да се направи проверка с помощта
на формално моделиране.

Фигура 5. Нормирани дневни разлики в стойностите на някои от индексите (2018 г.)
Източник: собствени изчисления по данни от stooq.com
GARCH моделиране на борсовите индекси
Подобно на предходните анализи, GARCH моделите изграждаме върху данните за ежедневните
разлики в стойностите на индексите. Също както и при предходните анализи, съпоставяме по-дългите
редове (1008 наблюдения, отговарящи на около 4 години) с по-къси (252 наблюдения, около 1 година).
Отново се използва функцията “garch” от пакета “tseries” на продукта R.
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Фигура 6. Клъстъризиране на индексите по GARCH модели върху нормирани дневни разлики в
стойностите (2015-2019 г.)
Източник: собствени изчисления
Клъстъризирането по стойностите на моделите дава основания за изводи, подобни на направените
по преценката за съвместното действие на доходността и риска (вж. Фигура 6). При прилагане на
GARCH модели върху по-кратки редове (252 наблюдения) някои от коефициентите не са статистически
значими, дори при 10%. Разделението на индексите по признака “малък-голям” пазар е доста поотчетливо.

5. Заключение
Проучването на финансите е до голяма степен и проучване на нормата на риска. Нормата на риска
на финансовите пазари е важен аспект при създаването на стратегии, свързани с управлението на
портфейла, ценообразуването на опциите и регулирането на пазара. Основна загриженост след редица
финансови кризи е именно промяната в нормата на риска на фондовите пазари и дебатът за
ефективността на регулирането на ценните книжа. Ето защо е от съществено значение изследването на
вътрешноприсъщите характеристики на борсовите индекси, а именно отношението риск-доходност
посредством клъстъризационна процедура върху получени параметри от GARCH моделирането.
Анализът на движението на акциите от DIJA 30 в рамките на настоящото изследване показва, че
прекъсванията не са в резултат от пазарни явления, а направеният от нас анализ на влиянието на
движението на цените върху обема търговия доказва съществуването на пряка връзка между двете.
Резултатът от ръста в цените води до ръст в обема търговия, а оттам до спекулации и ръст в разликата
между цени “купува” и “продава”.
Предвид ниските лихвени проценти през последните години, получените резултати показват добра
възвръщаемост на акциите от DIJA 30. При сравнение с индекса S&P 500 се наблюдава сходство в
резултатите, като следва да се отбележи, че при вторите възвръщаемостта и рискът са малко по-високи,
което се отдава на характера на включените в индекса компании.
Стига се до извода, че политическият дисбаланс води до увеличаване на нестабилността на
фондовите пазари. Причината за това заключение е силното увеличение на нормата на риска при
изведените от нас резултати за 2016 г., чието обяснение се търси в политическите промени през този
период. Движението на стойностите на основните борсови индекси, представено в нашия модел показва,
че като цяло пазарът на акции се движи нагоре.
“Дългосрочните” стратегии показват добре открояваща се връзка на отношението “рискдоходност”, особено за периода 2016-2017 г. Източноевропейските индекси в повечето случаи
демонстрират относително висок риск при относително ниска доходност. При “краткосрочните”
стратегии индексите на по-”големите” изглеждат по-перспективни.
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Въпреки общоприетото схващане, че нормата на риска е често срещано явление на капиталовия
пазар, се препоръчва нейното наблюдение от съответния орган. Според Aziz и Uddin (Aziz, Sh., Uddin,
2014) потенциалът на предложенията за намаляване на нормата на риска до голяма степен се свързва с
разбирането на причините за нормата на риска и тяхното системно проучване.
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Abstract. The purpose of this paper is to show whether volatility clustering, as measured by the General
autoregressive conditional heteroscedasticity - GARCH (1,1), can be explained by the information flow. The
paper examines the stock indexes through several commonly used models: Zivot- Andrews unit root test,
employed to test for the presence of structural breaks; the relationship between price and volume movements;
passive investment strategy (profitability and risk of long-term investment); application of the GARCH
model. The data source of the survey is provided by kaggle, containing information about stock indices for
the period 01.01.1970 – 16.11.2018. All calculations are made using the statistical software R, version 3.3.4.
(R Core Team, 2017). The results of the analysis point to the systematicity of the volatility study.
Key words: GARCH modelling, stock market indexes, volatility.
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Abstract. Hidden economy and tax evasion are major issues for most emerging economies, including for
countries in Eastern and Southeastern Europe. The resulting lack of tax income could lead to growing public
debt, inadequate public services and respectively to problems with future growth prospects. Our study tries to
shed more light on the public perception of the issue in Bulgaria. We explore the existing opinions with a
survey, and base our conclusions on 1398 valid responses of people between the age of 18 and 60, mostly
from Northeastern and Eastern Bulgaria. We have found that perceptions of existing tax fraud, tax evasion
and the scope of hidden economy are rather high. There are only few significant differences between the
answers from the two years studied - 2017 and 2018, as well as among different types of respondents (sex,
education, employment etc.). We consider the existing situation as relatively stable, our respondents' opinion
about tax evasion and hidden economy can be assessed as consistent.
Key words: fiscal policy, tax administration, tax evasion, informal sectors, tax avoidance.

1. Introduction
In many countries around the globe, and especially for those which are not among the most developed,
tax evasion and the hidden economy are key problems, able to negatively influence the economic development
of the country, and to hamper growth. The problem is especially severe for the so called “emerging markets”, to
which adhere also the Eastern and Southeastern European countries, including Bulgaria. Hidden economy and
undercollection of tax income leads to chronic problems in the budgets, especially in their pensions and social
security part. All this indicates that the problem is extremely serious, because it is able to provoke severe social
conflicts. Because of the existence of budgetary problems, the countries can be tempted to enter in a debt spiral,
and to further aggravate the difficulties of collecting taxes, in eliminating the opportunities for future economic
growth. There are many examples of such occurrences - practically all countries from the region are increasing
their public debts.
Notwithstanding the importance of the problem of tax evasion and the hidden economy, there are multiple
practical difficulties for its research, mainly due to its delicate nature. The related activities are illicit, they are
not accounted for, and cannot be accounted officially, thus for measuring the effects the researcher relies only to
different types of assessments, and not to some exact measures.
Certainly, attempts for the study of the problem in Bulgaria do exist - (Zahariev, 2000) treats the issues in
question from the theoretical point of view and suggests several possible organisational solutions for
counteracting. Newer studies - (Dimitrova, 2012) and (Nonchev, 2013) also treat the problem through the prism
of public policies.
Our study aims to shed some additional light on the problem, by approaching it “sideways”, through a
survey made with the “general public”. We aim to obtain an assessment of the existing views in the Bulgarian
society and to draw guidelines for interpreting some other existing assessments, and also to track down, as much
as possible, the existence of change over time.
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2. Literature review
Hidden economy is perceived as an important problem, therefore there is plenty of literature on the topic.
(Rangelova, 2006) makes an historical overview of the economic growth in Bulgaria, discussing also some
issues of the hidden economy. There is research on particular branches of the economy in Bulgaria - (Ivanov,
2003, 2005), (Todorov et al., 2004), as well as general overviews of the economy of Bulgaria, like the series
published by the Centre for study of democracy (CSD, 2013), or separate publications of the same institution
(Gancheva et al., 2004) and of other researchers (Chengelova, 2015), (Beleva, 2017). All the studies emphasize
that there are potential problems with the level of hidden economy.
In Bulgaria, the level of hidden economy is continuously assessed as relatively high. According to (EC,
2012), where undeclared economic activity for EU as a whole is assessed as 19.2 %, for Bulgaria the number is
32.3 % of GDP, far above the EU average. Other studies have similar results - (Dimitrova, 2012) represents data
that the global hidden economy is ca. 10-12 % of GDP, and for Bulgaria different assessments it is 10-37 %,
depending on the methodology used. According to (Schneider, 2011) the EU hidden economy is 8-32 %, with
Bulgaria gravitating to the upper number.
During the crisis additional problems emerge. (Stefanov, 2017), in studying several EU countries,
underlines that in periods of recession the causal link between growth among the countries becomes significantly
stronger. (Popova, 2015) discovers an existing trap of unemployment for Central and Eastern European
Countries, which worsens the taxation of labour. (Stateva, 2011) underlines that the debt crisis in EU (mainly in
Greece) increased the regional risk, led to increased differences in payments for labour, lowering the
competitiveness of periphery countries. Similar views about the debt in EU countries have also (Zahariev and
Milinov, 2015). Growing public debt requires suitable counteracting, and research is directed towards possible
solutions. (Andreev, 2017) emphasizes the role of fiscal consolidation to overcome the negative effects of the
crisis. (Gerunov, 2016) explores 1998-2014 fiscal aggregates in Bulgaria and finds that budget revenue is
connected to economic fluctuations. (Tanchev, 2016) finds for Bulgaria, 2010-2013, that during the times of
crisis the taxes on consumption demonstrates drop in collection rates and fails to generate the needed fiscal
effect, similar findings have (Vladimirova, Atanasova and Tomev, 2010). Proposals of the Commission (EC,
2012) - presume that a binding framework for administrative cooperation in the field of VAT is absolutely
required.
In the crisis countries are lowering the tax burden, and lowering the tax burden can lead to inverse effects
on budgets. Accentuated is (Mitev, 2017) the emergence of new populism - the populism of numbers, as well as
of weak state and the worsening of political culture in the Bulgarian public intercourse, the political culture is
lower than at the beginning of the transition. And lower political culture leads to less transparency, more adverse
actions of the administration, and ultimately to decline in public confidence on fiscal policy.

3. Methodology and data
We conduct a survey of the Bulgarian public, in order to explore the perceptions of society about the
hidden economy and tax evasion. We use an online survey, the full questionnaire consists of 24 questions,
related to the type of respondents, their perceptions about the hidden economy, tax evasion and the ability of the
tax administration to react, as well as questions concerning the interrelation between tax administration and the
public. Here we present the results of the group of questions targeting the first problem - hidden economy, tax
evasion and ability of the tax administration to react.
Following the common practice for similar surveys, the questions which target the most delicate topics
(i.e. tax evasion) are asked indirectly, in the form of “Do you know people from your closest contacts, who…”,
so that we can count on an adequate answer from the respondent.
Our target group consists of Bulgarian citizens, between the age of 18 and 60, because our idea is to
explore the views of the economically active population about the state and the activity of the tax administration.
The survey was conducted two times - in the spring (March-April) of 2017 and in the same period of
2018, with the help of students of University of Economics - Varna, to whom we cordially thank for their
assistance.
The overall number of received answers is 1398, of which 818 are from 2017 and 580 from 2018. Given
that the type of the sample is “convenience sample”, the received answers are mostly from Northeastern and
Eastern Bulgaria, mainly from the districts of Varna, Ruse, Razgrad, Dobrich, Burgas, from over 100 towns and
villages, including some from the rest of the country.
The answers come from 833 women and 565 men, with the following educational level: 567 respondents
with an university degree, 809 with high school and 21 with middle school education. By type of occupation our
respondents are: “student” - 425, “office worker” - 130, “government officer” - 136, “worker in a private
company (but not office worker)” - 398, “company owner” - 118, “accountant” - 75, “other” - 116. We separated
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the accountants and the company owners in categories of their own, because these people are obliged to interact
most often and most intensively with the tax administration, naturally they would be most familiar with the
reality.
The age structure of our respondents to a greater extent corresponds to their occupation (see Figure 1). On
the one hand we have a big group of respondents, born in the 1990s, mainly the participating students, and on the
other hand another local maximum of people born in the first half of the 1970s, and these are the people most
intensively involved in the economy nowadays.

Figure 1. Number of respondents by year of birth
Source: Own calculations
The main problem we aim to identify is the approximate extent of the “grey” income and the illicit
taxation practices in the Bulgarian economy.
To the question “Do you know people from your closest contacts, who received a salary bigger than the
one pointed in their working contract?” 1113 (79.6 %) give an affirmative answer. There are practically no
differences for both years - for 2017 the “yes/no” ratio is 80.9/19.1 %, for 2018 - 77.8/22.2 %.
And respectively - tax frauds do exist and remain unpunished - the affirmative answers of students to the
question “Are there people from your closest contacts who committed tax fraud, but were not punished by the
tax administration?” are 40.1 %, whereby among the non-students the percentage is slightly higher - 41.7 %.
This share of the affirmative answers (over 40%) has to be interpreted as very high, since the frauds are expected
to be rather an exemption from the rules. Therefore for “acceptable” levels it is suitable to suppose levels below
5 %. Eight times higher levels are naturally to be interpreted as strongly alarming, for what concerns the
functioning of the administration and the relations public-administration in Bulgaria.
Another aspect of utmost importance is the existence of a change, therefore we explore the existence of
sustainability of the answers through the years. We checked, whether the answers differ between the years by
comparing the 2017 answers with the 2018 answers.
We can divide the questions by their answers in three groups - closed binary type (“yes/no”), closed
“scale” type (5-degree Likert scale, or with different degree of affirmation/negation) and open questions. The
open questions concern mainly the perception of the time used for interaction with the tax administration. The
other two types of answers allow for comparison between the years, and between types of respondents.
For the binary answers (“yes/no”) we conducted series of two-sided Mann-Whitney U-tests, following
(Hollander, Wolfe and Chicken, 2014). We prefer nonparametric tests, because they do not demand that the data
follows the normal distribution. The null hypothesis is that it is equally likely a randomly selected value from the
first group to be less or more than a randomly selected value from the second group. In fact the tests show
whether there are differences between the answers in the two groups. The results are in Table 1. For rejection of
the null hypothesis, we use the 0.05 significance level.
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Table 1.
Mann-Whitney U-tests on the questions of “yes/no” type (p-values)
2017/ women
students/
university/ nonQuestion
2018
/men
non-students
university
Do you know people from your closest
contacts, who received a salary bigger than 0.147
0.400
0.125
0.256
the one pointed in their working contract?
Are there people from your closest contacts
who committed tax fraud, but were not 0.183
0.00
0.238
0.362
punished by the tax administration?
Do you know people from your closest
contacts who participated in bribery of tax 0.093
0.00
0.038
0.005
officers?
Did you buy goods or services from a trading
0.002
0.264
0.013
0.438
point without receiving a fiscal receipt?
Source: Own calculations
Results for the two years are practically identical, with very few exceptions (the values below 0.05).
Respondents perceive the existing reality in the same way. No change is observed over the period.
And despite the existence of statistically significant difference in the structure of the answers to the
question “Did you buy goods or services from a trading point without receiving a fiscal receipt?”, the “yes”
answers prevail, so the process of tax evasion continues to exist (see Table 2).
Table 2.

Question

Share of positive answers to “yes/no” questions
Do you know people
Are there people from
Do you know
from your closest
your closest contacts
people from your
contacts, who received
who committed tax
closest contacts
a salary bigger than
fraud, but were not
who participated
the one pointed in their
punished by the tax
in bribery of tax
working contract?
administration?
officers?
0.80
0.41
0.19
0.81
0.42
0.20
0.78
0.39
0.17
0.79
0.35
0.15
0.81
0.48
0.24
0.82
0.38
0.16

All
2017
2018
Women
Man
Students
Non-stu0.79
dents
Univ.
0.78
degree
High
0.81
school
Middle
0.81
school
Source: Own calculations

Did you buy
goods or services
from a trading
point without
receiving a fiscal
receipt?
0.84
0.87
0.81
0.83
0.86
0.88

0.42

0.20

0.83

0.42

0.22

0.83

0.39

0.16

0.85

0.52

0.29

0.76

Results show very clearly that the practice not to issue a fiscal receipt, which respectively is closely
related to the tax evasion of indirect taxes, is widely spread in Bulgaria - the ratio of affirmative to negative
answers is in the range of 80 to 20, among the different types of respondents.
Similar is the case of paying “non-accounted”, “grey” parts of the salaries, despite the fact that the ratio of
the answers is closer to three to one. Anyway, these types of cases are seen by our respondents more often,
unlike the situation with the other two questions, related to the direct interaction of citizens with the tax
administration. For what concerns revealing frauds and not punishing infringements negative answers prevail,
whereby the ratio varies between 1:1 and 1:2. The cases of bribery remain to a greater extent hidden from the
respondents, to the respective question also negative answers prevail, but even more, from 1:4 to 1:5. In fact,
despite the seemingly low values, the observed cases of corruption, known by our respondents are not a small
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number at all, and a similar ratio demonstrates the existence of rigidity in the corruption in Bulgaria, and can be
interpreted also as an indicator for its potential perception by the public as something normal.
Table 3.
Kruskal-Wallis-tests (p-values, 1 degree of freedom) on questions of “scale” type (1 - “strongly agree”, 5 “strongly disagree”)
students/
2017/ women
university/ nonnonQuestion
2018
/ men
university
students
Do you think the tax administration succeeds to find
0.00
0.018
0.596
0.649
all tax infringements?
Do you think it is prestigious to work for the tax 0.178
0.026
0.153
0.279
administration?
Do you think there is corruption among the tax
0.00
0.01
0.793
0.886
officers?
Source: Own calculations
The results for the question “Did you use services - house repairs, windowing, personal car repairs, other
small repairs of privately owned goods, haircut, manicure, fitness, where you pay cash, but you do not receive a
fiscal receipt?” (With possible answers: I receive a fiscal receipt for such services always, very rarely, never) are
similar.
Differences between the years are observed in two of the questions - in the question about whether the tax
administration manages to find all tax infringements, and whether there is a corruption among its officers. To
both questions, the public’s opinion is that the problem aggravates (for the numerical results see Table 4) values for 2018 are lower, they approach the “strongly agree”. Differences in the opinions are observed also
between men and women: women perceive the problems more emotionally, their answers have lower values.
Table 4.
Summary results from the “scale” questions (1 - “strongly agree”, 5 - “strongly disagree”) – median scores
Do you think the tax
Do you think it is
Do you think there is
administration succeeds to prestigious to work for the
corruption among the tax
find all tax infringements?
tax administration?
officers?
All
4
3
2
2017
4
3
2
2018
4
3
2
Women
4
3
2
Men
4
3
2
Students
4
3
2
Nonstudents
4
3
2
Univ. degree
4
3
2
High school
4
3
2
Mid school
4
2
2
Source: Own calculations
Naturally, the easier to observe phenomena - like not issuing of fiscal receipts, are judged as more
widespread - the values of the assessments are very close to the “strongly agree”. At the same time the more
obscure activities - corruption practices, tax infringements, are assessed to a lesser extent as “agree”.
Nevertheless also in this area the assessments are alarming for the state of things in Bulgaria - assessments are in
the “agree” and “rather agree” area.
The public in Bulgaria perceives the work for the tax administration as a prestigious one - it is possible
that also here there is an influence of the general economic climate and the occurring delay in the growth and
income, especially in the private sector.

4. Conclusion
Results from our study show in general, that there is a perception for existence of corruption in Bulgarian
society, and also of a big amount of tax infringements. Our respondents give consistent answers in the two
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studied years, and also along other dimensions - by sex, age, occupation, education. We have some evidence that
the perceptions related to tax evasion and hidden economy do not change over the period of the study.
Global practice demonstrates that more transparency can relief the problems. In Bulgaria, there are
already steps in this direction, with the introduction of electronic services. The use of electronic services in the
interaction of the public with the tax administration becomes obligatory for the general public after 1.1.2020.
Therefore there is a crucial need for further simplification and improvement of the electronic services. This is
especially true for services directed to natural persons, because the ordinary, non-professional user does not have
a special training. One additional hint for improvement is to educate the public with the help of short videos. The
footages could include demonstrations of how to use the electronic services by the non-experienced user. These
video clips have to be easily accessible on the website of the tax administration, preferably with links on the
main page. Up until now there are only written instructions. Furthermore, the existing instructions are composed
in a very formal language style, what makes them hard to read and understand, even for the professional user.
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Индивидуални нагласи към трудова емиграция в България
(един дескриптивен анализ)
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Резюме. В статията се изследват индивидуалните нагласи към трудова емиграция в България, обект на
изследване е населението в региона на Варна. Предмет на изследване е външната емиграция сред
населението на Варна. Целта е да бъдат откроени основните нагласи към емиграция с цел труд, като е
изходено е от модел, основан на стимули и пречки, известен като push/pull модел, разгледан на
микроравнище от гледна точка на личността. Методите, които са използвани са анкетиране,
дескриптивна статистика и анализ. Получените резултати сочат, че перспективата за по-добро
заплащане може да се разглежда като основен стимул за външна емиграция, като доминиращо
влияние върху чувствителността на индивида към този стимул имат възрастта, семейният статус и
субективното усещане за бедност, а главна пречка пред външната емиграция с цел труд се явява
загубата на социална среда.
Ключови думи: трудова миграция, емиграция, нагласи към емиграция.

1. Въведение
По данни от 2015 г. в световен план около 3,3% от населението се състои от мигранти, като този
дял се увеличава през годините (UN, 2017). Мигрантите са хора, които пребивават в държава, различна
от тази, в която са родени, за период поне една година. По оценки на Международната организация по
миграция към ООН (International Organization for Migration – IOM) около 70% от всички мигранти в
трудоспособна възраст могат да бъдат считани за мигранти-работници (UN, 2017), което представлява
около 2,3% от световното население. Мащабите на миграцията за България също са значителни, макар в
последните години да се наблюдава леко затихване на процеса – по данни на Националния статистически
институт през периода 2010-2018 г. външната емиграция от страната е 227 хил. души, в България са се
заселили 169 хил. души, като нетният прираст от външна миграция за периода е отрицателен – около 58
хил. души (National Statistical Institute, 2019). През последните три десетилетия България е нетен донор на
миграция, т.е. емиграцията превишава имиграцията, като в периода на 90-те години на XX век държавата
е загубила значителна част от трудоспособното си население. По данни на Международната организация
по миграция към ООН българите, живеещи в чужбина са около 1,3 милиона души (United Nations, 2017).
Значителна част от тази миграция има характер на трудова, т.е. осъществена е с основен мотив
осъществяване на трудова дейност.
Въпреки намалените емигрантски потоци от България след 2010 г., следва да се отчете влиянието
на фактори, които действат про-миграционно. Това са от една страна засилващото се разочарование на
много българи от социално-икономическото развитие на страната, а от друга – все по-интензивните
процеси на глобализация, които способстват разгръщането на трудовата миграция във все по-големи
мащаби, като тези процеси няма как да подминат България. Всичко това предопределя както интереса
към проблемите на трудовата емиграция, така и актуалността на темата.
Обект в настоящото проучване е съвкупността от население в региона на град Варна. Предмет на
изследване е външната емиграция сред населението на Варна. Настоящото изследване има за цел да
очертае индивидуалните нагласи към трудова емиграция на българите в зависимост от основни
характеристики като пол, възраст, семеен статус, владеене на английски език и усещане за ниво на
доходи. За постигането на тази цел в изследването са поставени следните задачи: въз основа на преглед
на научни публикации да се очертаят основните мотиви, предопределящи нагласите към трудова
миграция от теоретична гледна точка; на базата на проведено емпирично проучване да се установи
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доколко респондентите възприемат тези основни мотиви като важни за тях във връзка с нагласите им
към емиграция с цел труд.
В настоящото изследване са използвани класически в такива случаи методи като преглед на
научна литература, сравнение и анализ, а така също и анкетиране на случаен принцип, групиране, и
статистически дескриптивен анализ на данните.
Изследването е проведено при следните ограничения: проучването е проведено по метода
„според отзовалите се“, като е проведено чрез уеб-базирана анкета на случаен принцип през периода
февруари-юни 2018 г., с респонденти предимно от гр. Варна; тъй като целта на проучването е открояване
на нагласите за трудова емиграция, то е фокусирано върху хората в трудоспособна възраст.

2. Теоретични подходи към трудовата емиграция
Съществуват различни определения за миграция, като в най-широк смисъл това е всяко
преместване на хора от едно място на друго. Според възприетото от ООН разбиране „мигрант“ е всеки
човек, който е преминал държавна граница и се намира извън обичайното си място (habitual place),
независимо от легалния му статус, причините за това и продължителността на престоя, като същото
определение е възприето и от Международната организация по миграция (International Organization for
Migration). От това определение е изключено преместването на хора в рамките на отделните държави,
което обаче също би следвало да се разглежда като миграция, а от друга страна като миграция се
разглежда дори и краткосрочното пребиваване в друга държава.
Според възприетото от Евростат определение, миграция е броя на мигрантите, т.е. хората, които
сменят мястото си на пребиваване (residence) от едно място на друго (обикновено държава) в
продължение на определен период от време (обикновено година). (Eurostat, 2017)
В така представените определения за миграция тя се разглежда като преместване на хора, свързано
с промяна на тяхното местоживеене, за разлика от краткосрочно преместване (каквито са пътуванията с
цел туризъм и др.под.), което не е миграция. За да се разграничи преместването, свързано с промяна на
местоживеенето, е възприето като критерий това преместване да бъде трайно (т.е. с продължителност 12
месеца или повече).
Според възприетото от Националния статистически институт определение миграция е промяна на
обичайното местоживеене на лицето, като тя бива вътрешна (когато промяната в местоживеенето е в
рамките на страната) и външна (когато лицето сменя обичайното си местоживеене от страната в чужбина
или от чужбина в страната). (NSI, 2019) На тази основа се разглеждат и двете проявни форми на
външната миграция – емиграция (преместване от страната в друга държава за период от поне 12 месеца)
и имиграция (преместване от друга държава в страната за период от поне 12 месеца). Това разбиране за
емиграция е възприето в настоящата статия.
Общовъзприето разбиране за „трудова миграция“ няма, като обикновено тя се определя като
специфичен вид миграция, с цел упражняване на трудова дейност. Определението на „трудова
миграция“, възприето от Международната организация по труда (International Labour Organization – ILO)
е “мигрант, който работи или е безработен, но търси работа“ (International Labour Organization, 2015).
Следователно трудовата миграция може да се разбира като придвижване на хора в друга държава с цел
трудова дейност. На основата на трудовата миграция може да се определи трудовата емиграция като
преместване на хора от страната в друга държава с цел трудова дейност за период от 12 и повече месеца.
Хората се преместват и установяват трайно (над една година) в друга държава по различни
причини. Някои от тях са образование, трудова заетост, установяване със семейството (особено често в
случаите, когато децата мигрират заедно със своите родители), встъпване в брак и т.н. Независимо от
основната причина за миграцията, мигрантите биха могли да упражняват и трудова дейност в страната на
пребиваване, стига това да е допустимо (примерно да са пълнолетни и да имат разрешение да работят).
Например миграцията с цел брак обикновено се съчетава и с работа в страната на пребиваване, без тя да
е трудова в своята същност, тъй като не възможността за упражняване на труд е основната цел на
мигрирането. Следователно самият факт на упражняване на труд не прави миграцията трудова. Според
Димитров именно мотивацията е ключова за определянето на миграцията като такава (Dimitrov, 2014).
Тъй като преместването и трайното установяване в друга страна е житейско решение и явление,
което се отразява многоаспектно върху живота на личността, е трудно да се определи доколко
действително мотивите могат да бъдат само трудови. Нерядко основната непосредствена цел на
индивида е да си намери работа в държавата на пребиваване, но тя е мотивирана с търсене по-добро
качество на живот или дори с липсата на лична или обществена перспектива в страната на произход. На
практика в повечето случаи на миграция, независимо от нейната първоначална цел, емигрантът в крайна
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сметка търси работа в приемащата страна, а следователно и още в началния момент на планиране на
емиграцията възможността за намиране на работа бива отчитана от него в по-голяма или по-малка
степен. Тук изключение правят само случаите на т.нар. недоброволна или принудителна миграция, които
няма да бъдат разглеждани в настоящата статия.
Трудовата миграция по същество е доброволна икономическа миграция, като тя може да бъде и
временна, при въведено нормативно ограничение на максимално допустима продължителност,
обикновено до 5 години (Abeelen, 2007). Тя се влияе от множество мотиви, като се приема, че
икономическите са водещи, но не и единствени. Според Макни „Международната трудова миграция,
наричана още международна миграция на работната сила, е тази миграция в световната икономика, която
е мотивирана най-вече от икономически причини“ (Marinov et al., 2013). В литературата като основни
причини за трудова миграция се сочат възможностите за по-високи доходи, по-сигурна работа, по-добри
възможности за индивидуално развитие, съчетани с несигурност в страната на произход (Dimitrov, 2014).
Един по-обобщен теоретичен поглед към миграционните процеси налага разбирането, че
предпоставките за това явление трябва да се търсят и в страната на произход, и в приемащата страна.
Стимулите, определящи миграцията, се разглеждат като изтласкващи (push) и привличащи (pull). Като
изтласкващи се разглеждат ниското ниво на заплащане, нисък стандарт на живот, безработица, липса на
политически и граждански свободи и т.н., които действат в изпращащата страна. Привличащите стимули
действат в приемащата страна и могат са бъдат съответно високо заплащане, висок жизнен стандарт,
търсене на работна ръка, наличие на политически и граждански свободи и др. Това е т.нар. push/pull
модел за миграцията, в т.ч. трудовата.
Освен изтласкващи и привличащи, могат да бъдат откроени и задържащи причини (наричани в
литературата „фактори“) – големи разстояния и затруднен транспорт, законодателни и административни
пречки пред миграцията и т.н. (Marinov et al., 2013). На практика в теорията няма единен push/pull модел,
а по-скоро множество модели, които се вписват в логиката на анализ едновременно на характеристиките
на изпращащата и приемащата държава и на дисбалансите между тях.
Въз основа на push/pull моделите решението на индивида за емиграция може да бъде представено
като оценка на инвестиция чрез разликата между очакваните разходи и очакваните ползи. Такъв модел
води началото си от теорията за човешкия капитал (Sjaastad, 1962), прилаган активно за анализ на
миграционния потенциал и нагласите за миграция през 70-те години на XX век (Comay, 1972). Според
него разходите и ползите могат да бъдат както парично измерими, като например разходи по пътуване и
наемане на жилище и получавано или очаквано по-голямо трудово възнаграждение, така и
„психологически“, които са неизмерими парично. Макар и добър като начално теоретично обяснение,
този модел не може да даде картина на емиграционните нагласи сред населението, тъй като
психологическите ползи са с голямо разнообразие и с различна тежест за отделните индивиди.
Изтласкващите и притеглящи стимули, разглеждани от push/pull моделите, са характеристики на
средата – социална и икономическа – в изпращащата и в приемащата страна. В този смисъл това са
макромодели. Те не отчитат влиянието на индивидуалните мотиви, т.е. на спецификите на хората, които
са потенциални емигранти, а отчитат по-скоро миграционния потенциал между две държави. Част от
хората реализират на практика този миграционен потенциал и емигрират фактически, друга част
предприемат действия по подготовка и опити за миграция, която не осъществяват, а трети нито опитват,
нито желаят да емигрират. Всички тези хора живеят в една и същи социално-икономически условия и са
подложени на влиянието на едни и същи push/pull стимули, но причините за тяхното различно поведение
остават извън обяснителната сила на push/pull моделите.
Трудовата емиграция в същността си е доброволна миграция (Dimitrov, 2014) и като такава е
подвластна на индивидуалните особености и личностните характеристики на хората. Върху нея, освен
външните притеглящи и изтласкващи стимули, влияние оказват и индивидуалните характеристики и
нагласи на потенциалните или реалните мигранти. До голяма степен външните push/pull стимули биват
пречупени през представите за тях, а те от своя страна зависят от други индивидуални характеристики на
личността. Следователно може да се търси зависимост между склонността към трудова емиграция и
редица индивидуални характеристики като пол, възраст, образование, наличие или липса на семейна
обвързаност и деца и т.н. Това са т.нар. микромодели, които обясняват миграцията с характеристиките на
личността, които формират личностните мотиви.
На нивото на отделната личност решението за трудова емиграция се взема въз основа на
възприемане на макростимулите и формираното отношение към тях. Това решение може да бъде
подтикнато от външни push/pull стимули, но си остава индивидуално и е възможно да бъде ирационално.
На тази основа Комай предлага модел на вземането на решение за емиграция (Comay, 1972), който
разглежда два основни вида предпоставки:
1) наличие на съответната нагласа у индивида и
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2) появата на подходящи стимули от външната среда.
Наличието на нагласа у индивида може да бъде както положителна (стремеж към благоденствие),
така и негативна (страх, безпокойство, несигурност). Например несигурността в бъдещето, включително
свързана с финансовата стабилност и възможността за поддържане на определен жизнен стандарт, може
да играе съществена роля в решението за емиграция. Според изследване на най-разпространените
страхове у нас, страхът от бедност и невъзможност за осигуряване на нормален жизнен стандарт е на
първо място по интензивност, следван от страх от спад в доходите и нарушаване на нормалния жизнен
стандарт (Apostolov, 2014). Освен това като притеглящ/отблъскващ фактор за трудовата миграция може
да се разглежда все по-засилващият се индивидуализъм в обществото и нарастващото чувство на
отчуждение в работния колектив (Veleva, 2017), защото засилват стремежа към търсене на индивидуален
просперитет другаде, вместо към изграждане на колективен просперитет съвместно с останалите.
В предишно изследване на нагласите към трудова миграция в България е установено, че
представата за по-добро заплащане в чужбина действително може да бъде приета за основен мотив. Тази
представа далеч не във всички случаи е реалистична и „получените от изследването резултати не
подкрепят разбирането за мигранта като за рационално действащ информиран субект“ (Marinov and
Alexandrova, 2018), което налага допълнително изследване на нагласите към емиграция чрез разгръщане
на въпроси, свързани с пола, образованието, семейната обвързаност, владеенето на чужд език и
субективната преценка за нивото на доходите.
Въпросът за нагласите на българските граждани към емиграция са изследвани в различни аспекти.
В общо проучване2 на „Отворено общество“ от 2013 г. на миграционните нагласи в България, без да се
адресира специално трудовата емиграция, е установено, че 11% от българите имат конкретни планове да
заминат за чужбина в следващата година за повече от три месеца, като за 77% от тях основната причина
за заминаването е работа (Open Society Institute - Sofia, 2013). Това дава основание да се оцени
потенциалната трудова миграция на около 8,5% от анкетираните през 2013 г. Според публикуваните
данни от това изследване, главните приемащи страни за 2013 г., представляващи цел на потенциалните
емигранти, са Германия (27%), Великобритания (17%), Испания (10%), следвани от Гърция (6%), Италия
(5%) и Турция (5%) (Open Society Institute - Sofia, 2013). Данните се отнасят за всички, дали
положителен отговор на въпроса дали възнамеряват да заминат за чужбина, а не само за тези, които биха
заминали с цел работа. Въпреки това те дават представа за главните цели и за трудова миграция, тъй като
покриват 70% от всички анкетирани.
В изследване на В. Макни е установено, че трудовата емиграция се явява дългосрочна цел на
емиграцията с цел образование в степен, която дава основание да бъде определено, че „основната цел на
пребиваването зад граница за студентите е осъществяване на трудова дейност“ (Makni, 2010).
Следователно може да се говори за неявна трудова емиграция, свързана с емиграцията с цел образование.
Това дава основание да се предполага, че фактическите измерения на трудовата миграция са по-големи
от тези, които могат да бъдат установени при анкетиране, свързано с причините за напускане на
страната, като в нея се прелива и емиграцията с цел образование.
В друго изследване е установено, че най-голям брой хора напускат България в периодите на
визови ограничения, както и при ограничения на възможностите за работа в чужбина и изискването на
специални разрешителни. В десетилетието след приемането на България в Европейския съюз, при
свободен достъп до трудовия пазар на ЕС и при условията на безвизов режим с около 150 държави,
нетната миграция намалява (Angelov and Lesenski, 2017). Причините за това биха могли да бъдат в
намалената сила на изтласкващите и привличащите стимули, но също така и в променените нагласи
спрямо тях.
Наред с емпиричните проучвания, има и чисто теоретични, които характеризират състоянието на
трудовата емиграция в България и очертават основните фактори, които оказват влияние върху нея. В
свое изследване Цанова посочва, че на фона на множеството фактори, различието в работната заплата
между приемащата и изпращащата страна се приема за ключово. (Tsanova, 2008).
В настоящото изследване нагласите към трудова емиграция са анализирани в зависимост от
следните характеристики на респондентите: пол, възраст, доходи (оценени като ниво и като усещане на
индивида), семейно положение, желание за работа в чужбина и владеене на чужд език.
Според изследвания за ролята на пола на потенциалните емигранти, при намаляване на
неравенството на половете се увеличава потока на миграция на жените, докато в общества с изразено
неравенство между половете емигрират предимно мъжете. Този ефект е толкова по-силен, колкото повисоко е образованието на жените (Baudassé and Bazillier, 2014). Доколкото в българското общество
Проведено през юни 2013 г. в България. В допитването са участвали 1155 участници на възраст на 18 и повече
години.
2
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половете са сравнително равнопоставени, може да се очаква еднаква склонност към емиграция от страна
на жените и мъжете. Установено е също така, че жените са по-склонни да последват своите съпрузи,
които емигрират, отколкото мъжете (Docquier et al., 2012). По отношение на половете, в последните две
десетилетия се наблюдава инверсия на историческия модел, при който емигрират предимно мъжете, а
жените или остават в родината или емигрират след тях, с цел събиране на семейството. В изследване на
българска общност от имигранти в Испания е установено, че често ролята на пионер емигрант се играе от
жената, а след установяването ѝ емигрират и останалите членове от семейството (García, 2014). Има
също така изследвания, според които „на къси дистанции мигрират преобладаващо жени“ ((Duevell,
2006) цит. по (Dimitrov, 2014)).
По отношение на възрастта може да се предполага най-голяма склонност към емиграция в
младежките години, когато хората са по-склонни да поемат рискове (Barratt, Patton and Stanford, 1995).
Този факт действа в съчетание със семейната обвързаност, която при младежите често все още не е
налице. Семейният статус се приема в теорията като възпиращо миграцията обвързване, което увеличава
значението си в случай на женитба или наличие на деца, особено такива в училищна възраст. Същият
ефект имат и културните различия и по-конкретно езиковата бариера (Comay, 1972).
Образованието играе роля по отношение на трудовата емиграция най-вече като наличие на
определена квалификация, както и доколкото е свързано с владеенето на езици. Висшето образование се
приема като едно от ключовите условия за повишаване на производителността на труда и оттам – за
повишаване конкурентоспособността на икономиката (Gospodinova, 2017). От гледна точка на трудовата
миграция, висшето образование в съчетание с владеенето на чужд език (не непременно езика на
приемащата страна), оказва положително влияние върху склонността към трудова миграция, т.е. играе
ролята на про-миграционна предпоставка. Допълнителен аргумент може да се търси във факта, че хората
с висше образование обикновено имат по-високи амбиции, свързани със своята кариера и виждат във
възможността да работят в мултикултурана среда предимство, а не недостатък, свързан с трудностите по
адаптиране. По този начин работата с хора от различни националности би могла да бъде възприемана
като пречка от едни хора и като стимул от други, което предполага проучването на нагласите в тази
посока. Освен това, характерна за България особеност е, че „увеличаването на човешкия капитал в
страната генерира по-голямо увеличение на висококвалифицираните емигранти, отколкото на
високообразованата местна работна сила“ (Makni, 2010).

3. Данни и методи
Информационната осигуреност на изследването е на база анкета сред пълнолетното население на
гр. Варна към 2018 г., тъй като потенциалните трудови мигранти са пълнолетните български граждани,
участващи активно в икономиката на страната. Проучването е проведено през периода февруари – април
2018 година.
Анкетното проучване е осъществено на база уеб-базирана анкета на случаен принцип, разработена
специално за целите на проучването и включва 25 въпроса, които са обособени в следните групи
въпроси: 1) демографски характеристики; 2) оценки на нагласа с включени въпроси, изискващи от
респондентите да посочат доколко считат да важни определени стимули и пречки пред емиграцията.
Получени са 606 единични отговора, като от тях са цензурирани 135 поради негодност, като
анализите са направени след обработката на 471 отговора. От тях 196 са от мъже, 275 – от жени.
В демографския блок са включени въпроси относно пол, възраст, образование, семеен статус,
доходи (изразени и като числови стойности и като субективна оценка), степен на владеене на чужди
езици и наличието на предишен или настоящ опит в работата в друга държава.
Въпросите за оценка на нагласите към трудова емиграция изискват посочване на възприеманата от
респондентите важност на определени стимули и пречки за работа в друга държава, като отговорите са
подредени в 5-степенна скала. Проучени са следните стимули и пречки пред трудовата емиграция:
1. Стимули
a. Възможност за получаване на значително по-високо възнаграждение
b. Възможност за работа в голяма компания
c. Възможност за работа по специалността
d. Възможност за общуване с хора от друга среда и различна култура
e. Възможност да се живее в друга държава
f. Възможност за кариера
g. Възможност за живот в чужбина на членовете на семейството
h. Възможност за работа в ЕС без да се изисква специално разрешение
2. Пречки
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Необходимост от владеене на чужд език
Необходимост от преквалификация
Опасност от загуба на контакт с приятели и роднини
Необходимост от общуване с хора от друга среда и различна култура
Необходимост от прекратяване на съществуваща кариера и започване отначало
Необходимост от живот в чужбина на членовете на семейството
Необходимост от специално разрешение за работа извън ЕС

4. Резултати и обсъждане
Някои от условията, като например общуването с хора от друга среда и с различна култура, са
посочени и като стимули, и като пречки, тъй като те биват възприемани различно от различните хора –
някои се радват на възможността и предизвикателството, докато други се напрягат в такива ситуации и
са склонни да ги избягват.

Заявени нагласи за работа в чужбина

Да.. ако получа достатъчно добро
предложение.
Да.. обмислям да си потърся работа в
друга държава.
Да.. в момента работя в друга
държава.

12%
3%
2%

34%

Засега не съм обмислял/а това.. но е
възможно.

25%
14%

Не.. нямам нужните квалификация и
умения.

10%

Не.. това е твърде рисково
начинание.

Фигура 1 Разпределение на отговори на въпроса "Бихте ли работили в друга държава?"
Източник: Собствени изчисления
След съответна обработка на данните и изчисления, е установено, че общо 58% от респондентите
биха работили в друга държава. От тях 34% са склонни да работят в чужбина при достатъчно добро
предложение, 10% реално обмислят това, а 14% в момента работят в друга държава (фигура 1). Още 25%
посочват, че не са обмисляли работа в чужбина за момента, но за тях това е възможна алтернатива. Това
дава основание да се даде първоначална висока оценка на нагласите към трудова емиграция, тъй като за
83% от отговорилите това представлява реална житейска възможност.
При анализа на основните предпоставки, формулирани като стимули пред трудовата емиграция, се
установиха следните резултати, представени таблица 1 и илюстративно във фигура 2. Разпределението
на отговорите дават възможност да се потвърди хипотезата за ролята на възнаграждението като
доминиращ стимул при формиране на нагласа към емиграция. Общо 55% (или 259) от респондентите са
посочили, че биха работили в друга държава заради възможността за по-добро възнаграждение, а 39%
(или 186) – са оценили възнаграждението като по-скоро важен за тях стимул, т.е. възнаграждението е от
значение за 94% от респондентите. Такова е и разпределението на отговорите по признака пол – по 55%
и от жените, и от мъжете са посочили, че възможността за по-добро възнаграждение е много важна за тях
при решението им дали да потърсят работа в чужбина. Като по-скоро важно са го определили съответно
40% от жените и 39% от мъжете. Това дава основание възнаграждението да се оцени като универсален
стимул, който не зависи от пола на респондентите.
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Таблица 1.
Посочена от респондентите степен на важност на основните стимули за емиграция
(% от общия брой отговори)
Нито
Много
По-скоро
По-скоро
Напълно
Стимули за трудова емиграция
важен, нито
важен
важен
неважен
неважен
неважен
По-добро възнаграждение
55
39
4
1
1
Работа за по-голяма компания
26
36
27
5
5
Работа по придобитата
35
34
21
6
4
специалност
Общуване с хора от друга среда
23
40
24
9
4
и различна култура
Живот в друга държава
17
31
31
14
7
Възможност за кариера
40
37
17
4
3
Възможност за членовете на
семейството да живеят в
22
30
26
14
8
чужбина
Възможност за работа свободно
26
38
22
7
7
във всяка държава от ЕС
Източник: Собствени изчисления

Посочена от респондентите степен на важност на основните
стимули за емиграция

Възможност за работа свободно във всяка държава от
ЕС
Възможност за членовете на семейството да живеят в
чужбина
Възможност за кариера
Живот в друга държава
Общуване с хора от друга среда и различна култура
Работа по придобитата специалност
Работа за по-голяма компания
По-добро възнаграждение
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Много важен

По-скоро важен

Нито важен, нито неважен

По-скоро неважен

Напълно неважен

Фигура 2 Посочена от респондентите степен на важност на основните стимули, влияещи върху
нагласите за емиграция
Източник: Собствени изчисления
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Разпределение на отговорите за степента на важност на
възнаграждението според възрастта на респондентите
над 50 год.
40-50 год.
30-40 год.
25-30 год.

До 25 год.
0%

10%

Много важно

20%

По-скоро важно

30%

40%

50%

Нито важно, нито неважно

60%

70%

80%

По-скоро неважно

90%

100%

Съвсем неважно

Фигура 3 Разпределение на отговорите за степента на важност на възможнстта за по-добро
възнаграждение според възрастта на респондентите
Източник: Собствени изчисления
Респондентите във всички възрастови групи посочват възможността за по-добро възнаграждение
като стимул, който е важен за тях (фиг. 3). Най-малък е дела на тези, които посочват този стимул като
много важен сред най-младите хора до 25 години, като това може да се обясни с факта, че голяма част от
тях все още довършват образованието си и са още в началото на своя трудов път, когато
възнаграждението им нормално е по-ниско. Същевременно сред тях е най-малък делът на тези, които не
отдават важност на този стимул (само 1% са посочили, че възнаграждението по-скоро не е важно за тях и
нито един не е посочил, че то няма никаква важност за него).
Следващи по значение стимули за трудова емиграция са възможността за кариера и възможността
за работа по специалността. 40% от всички респонденти (по 40% и от жените, и от мъжете) са посочили,
че възможността за кариера важна за тях и 37% – че е по-скоро важна (съответно 40% от жените и 33%
от мъжете), т.е. този стимул се оценява като важен от 77% от респондентите. Възможността за работа по
специалността е оценена като важна от 35% от всички респонденти (34% от жените и 37% от мъжете) и
от 34% като по-скоро важна (34% от жените и 33% от мъжете), т.е. 69% от респондентите я определят
като важна за тях. По отношение на възрастовата структура на респондентите тези стимули са оценени,
както е представено на фиг. 4 и фиг. 5.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
възможността за кериера според възрастта на респондентите
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Фигура 4 Разпределение на отговорите за степента на важност на възможността за кариера според
възрастта на респондентите
Източник: Собствени изчисления
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Делът на посочилите възможността за кариера като много важна за тях е най-голям при младите
хора до 25 годишна възраст. Този дял намалява във възрастовата група 25-30 години, както и в групата
30-40 години, където е най-малък, а в следващите групи нараства отново, но без да достига нивата при
младите хора. Логичното обяснение е, че младите имат по-дълга житейска перспектива пред себе си и
интересът им към кариерата е също и опосредстван интерес към по-добро заплащане, но отложено в
бъдещето. Аналогично, по-високият дял на посочилите възможността за работа по специалността сред
младежите до 25 години, се свързва с по-дългата перспектива за работа пред тях и с желанието им да
упражняват определена специалност и да изградят кариера, свързана с нея.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
възможността за работа по специалността според възрастта на
респондентите
над 50 год.
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Фигура 5 Разпределение на отговорите за степента на важност на възможността за работа по
специалността според възрастта на респондентите
Източник: Собствени изчисления
За респондентите важни стимули за формиране на нагласата им към трудова емиграция
представляват и възможностите да работят в голяма компания, както и за общуване с хора с различна
култура, като може да се предполага, че те имат различно влияние за хората, посочващи, че владеят чужд
език и имащи желание за работа в чужбина в сравнение с останалите, които не владеят език и нямат
такова желание. Поради ограничения обем на настоящата статия тези стимули няма да бъдат
анализирани отделно.
При анализа на основните отрицателни стимули (пречки) пред трудовата емиграция, са
установени следните резултати, представени в таблица 2 и илюстрирани във фигура 6.
Таблица 2.
Посочена от респондентите важност на основните пречки пред емиграцията
(% от общия брой отговори)
Нито
Отрицателни стимули (пречки)
Много
По-скоро
важен,
По-скоро
Напълно
пред трудовата емиграция
важен
важен
нито
неважен
неважен
неважен
Необходимост от владеене на
47
30
9
7
6
чужд език
Необходимост от
23
37
26
10
3
преквалификация
Загубата на социална среда
Необходимост от общуване с
хора от друга среда и различна
култура

42

37

15

3

3

15

31

32

13

10
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Прекратяване на изградена вече
кариера и/или да започване
отначало

29

32

24

8

7

Необходимост членовете на
семейството да живеят в чужбина

26

34

24

9

8

35

27

10

9

Необходимост от получаване на
разрешение за работа за държава
19
извън ЕС
Източник: Собствени изчисления

Посочена от респондентите степен на важност на основните
отрицателни стимули (пречки) за емиграция
Необходимост от получаване на разрешение за
работа за държава извън ЕС
Необходимост членовете на семейството да живеят в
чужбина
Прекратяване на изградена вече кариера и/или да
започване отначало
Необходимост от общуване с хора от друга среда и
различна култура
Загубата на социална среда
Необходимост от преквалификация
Необходимост от владеене на чужд език
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Фигура 6 Посочена от респондентите степен на важност на основните отрицателни стимули (пречки),
влияещи върху нагласите за емиграция
Източник: Собствени изчисления
Като ключов отрицателен стимул пред трудовата емиграция се откроява загубата на социална
среда, която неминуемо съпътства преместването и трайното установяване в чужбина. Тя е от значение
за 79% от респондентите, като за 42% е от голямо значение (43% от жените и 41% от мъжете), а 37% са
посочили, че за тях тази пречка по-скоро е от значение (38% от жените и 36% от мъжете). Може да се
заключи, че загубата на социална среда представлява възпиращ емиграцията отрицателен стимул и за
жените, и за мъжете. Същевременно делът на респондентите, които считат този отрицателен стимул за
много важен и по-скоро важен, е по-голям сред по-възрастните и значително по-малък сред младите хора
(фиг. 7). Очевидно младите, които са под или във възрастта, в която хората обикновено създават
семейство, се опасяват по-малко от загуба на социалната си среда, тъй като за тях тя е все още динамична
и не така установена, както е при по-възрастните. Освен това те са психологически по-адаптивни и
склонни да рискуват, поради което, макар да отчитат, че емиграцията е свързана с откъсване от средата,
са по-малко притеснени от това.
Друг възпиращ решението за емиграция стимул е необходимостта от владеене на чужди езици.
78% от респондентите са посочили че той има голямо значение за тях, като 47% са го определили като
много важен (50% от жените и 43% от мъжете) и 30% са го определили по-скоро като важен (30% от
жените и 31% от мъжете).

36

ЕЛЕКТРОННО СПИСАНИЕ „ИКОНОМИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, БРОЙ 3, 2019,
ISSN 2367-7791, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ
ELECTRONIC JOURNAL “ECONOMICS AND COMPUTER SCIENCE”, ISSUE 3, 2019,
ISSN 2367-7791, VARNA, BULGARIA

Разпределение на отговорите за степента на важност на загубата
на социална среда според възрастта на респондентите
над 50 год.
40-50 год.
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Фигура 7 Разпределение на отговорите за степента на важност на загубата на социална среда според
възрастта на респондентите
Източник: Собствени изчисления
По-голям е делът на респондентите, определили този отрицателен стимул като важен или по-скоро
важен за тях сред по-възрастните (фиг. 8), както и сред тези, които не считат, че владеят английски език в
достатъчна степен (фиг. 9). За респондентите, самоопределящи се като владеещи английски език,
необходимостта от владеене на езика не е пречка, просто поради факта, че го владеят. От значение е
също така, че по-младите хора посочват по-висока степен на владеене на английски език. 85% от
респондентите до 25 годишна възраст и 80 % от тези от 25 до 30 години са посочили, че владеят
английски език на задоволително ниво, докато това са посочили 77% от тези между 30 и 40 години и едва
45% – на възраст от 40 до 50 години и 43% – на възраст над 50 години.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
необходимостта от владеене на чужд език според възрастта на
респондентите
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Фигура 8 Разпределение на отговорите за степента на важност на необходимостта от владеене на
чужд език според възрастта на респондентите
Източник: Собствени изчисления
Други отрицателни стимули (пречки), също посочени от респондентите като важни за тях, са
необходимостта от прекратяване на вече съществуваща кариера, както и необходимостта от
преквалификация. Необходимостта от прекратяване на кариера е много важен отрицателен стимул за
29% от жените и 28% от мъжете, а е по-скоро важен съответно за 33% от жените и 31% от мъжете.
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Разпределение на отговорите за степента на важност на
необходимостта от владеене на чужд език според самооценката
на респондентите за владеене на английски език
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Фигура 9 Разпределение на отговорите за степента на важност на необходимостта от владеене на
чужд език според самооценката на респондентите за владеене на английски език
Източник: Собствени изчисления
Разпределението на отговорите на въпроса за степента на важност като отрицателен стимул на
необходимостта от прекратяване на съществуваща кариера по възраст е представено на фиг. 10 и при
анализа им следва да се разглежда в кореспонденция с данните, представени на фиг. 4. Логично, тъй като
младите хора все още нямат изградена кариера, по-малък дял от тях считат за важна пречка
необходимостта от прекратяването ѝ, но същевременно по-голяма част от тях приемат перспективата за
по-добра бъдеща кариера като стимул.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
необходимостта от прекратяване на кариерата според възрастта
на респондентите
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Фигура 10 Разпределение на отговорите за степента на важност на необходимостта от прекратяване
на съществуваща кариера според възрастта на респондентите
Източник: Собствени изчисления
Оценката на респондентите на степента на важност на стимулите (положителни и отрицателни),
свързани с възнаграждението и кариерата, следва да се разглежда на фона на семейната им обвързаност.
На фиг. 11-13 са представени разпределенията на отговорите на респондентите относно важността на
възможността за по-добро възнаграждение, възможността за по-добра кариера и загубата на социална
среда в зависимост от техния семеен статус.
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Разпределение на отговорите за степента на важност на
възнаграждението според семейния статус
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Фигура 11 Разпределение на отговорите за степента на важност на възможността за по-добро
възнаграждение според семейния статус на респондентите
Източник: Собствени изчисления
Най-голям е делът на респондентите, посочили възнаграждението като значим фактор сред
обвързаните със семейство и отглеждане на деца, като 67% от тях са посочили този стимул като много
важен и 27% – като по-скоро важен. На практика 94% от тях са отчели значението на този стимул. Прави
впечатление, че 13% от самотните родители са посочили, че по-доброто възнаграждение изобщо не е
важно за тях като стимул за емиграция. В семействата с един родител той е много по-ангажиран в
отглеждането и възпитаването на децата, а също така смяната на неговата работа и/или местоживеене са
съпътствани с много по-голям риск за семейството, тъй като липсва участието на другия родител, което
би играло ролята на „буфер“ спрямо този риск. Като цяло за семействата без деца възнаграждението е
отчетено като важен стимул (общо в 95%), но само 51% са го посочили като много важен. Въпреки
липсата на деца в семейството, наличието на обвързаност, особено ако тя е трайна, предполага житейска
перспектива за такива. Склонността на респондентите да отдават значимост на възнаграждението, може
да бъде обяснена с перспективата да отглеждат деца и да посрещат свързаните с това разходи. От друга
страна наличието на партньор смекчава риска от емиграция, което обяснява по-малкия дял на посочилите
възнаграждението като много важен стимул.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
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Фигура 12 Разпределение на отговорите за степента на важност на възможността за по-добрa кариера
според семейния статус на респондентите
Източник: Собствени изчисления
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Разпределение на отговорите за степента на важност на загубата
на социална среда според семейния статус
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Фигура 13 Разпределение на отговорите за степента на важност на загубата на социална среда според
семейния статус на респондентите
Източник: Собствени изчисления
С още по-голяма сила важи казаното за оценката на важността на възможността за по-добра
кариера, която респондентите са дали в зависимост от семейния си статус (фиг. 12). Възможността за
кариера е важен стимул за едва половината от самотните родители, като само 13% от тях са я посочили
като много важен стимул, а други 13% са посочили, че за тях тя изобщо не представлява такъв. От
респондентите, живеещи в семейство с деца, само 30% са посочили, че възможността за кариера е много
важен за тях стимул за емиграция. Логично, при необвързаните и живеещите в семейства без деца делът
на отговорилите, че считат кариерата за важен стимул е по-голям, тъй като при тях няма необходимост
от осигуряване на средства за отглеждане на деца, което поставя друг житейски фокус.
Както се вижда на фиг. 13 заплахата от загуба на на социална среда да отчита като много важен
отрицателен стимул от по-малък дял респонденти – самотни родители, в сравнение с останалите групи.
Аналогично на по-слабото въздействие на кариерата като стимул, вероятно житейският фокус при тази
група е насочен към децата и тяхната издръжка, а не към кариерата и социалната среда. В противовес,
45% от респондентите, които живеят в семейство с деца (т.е. не отглеждат децата сами), посочват, че
загубата на среда е много важна за тях и още 37% – че е по-скоро важна. Причините за тези раличия
могат да бъдат разнообразни, като изясняването им предполага по-задълбочено изследване, излизащо
извън обхвата на настоящата статия.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
възнаграждениято според ниво на доходите
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Фигура 14 Разпределение на отговорите за степента на важност на възнаграждението като стимул за
емиграция според субективната преценка за нивото на доходите
Източник: Собствени изчисления
На фиг. 14 е представено разпределението на отговорите на респондентите за степента на важност
за тях на възнаграждението като стимул в зависимост от субективната им преценка за нивото на
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доходите им. От данните се вижда, че 67% от тези, които се определят като бедни, считат
възнаграждението за много важен стимул за емиграция, останалите 33% са го определили като по-скоро
важен за тях. На практика хората, определящи се като бедни, във всички случаи възприемат
възможността за по-добро възнаграждение като стимул за емиграция. С нарастване на субективната
преценка за ниво на доходите на финансова стабилност, финансова сигурност и богатство, намалява
делът на тези, които считат възнаграждението за много важен стимул за емиграция и се увеличава делът
на тези, които възприемат този стимул като по-скоро важен. Независимо от това, като цяло, този стимул
е определен като важен от преобладаващия дял от всички респонденти.

Разпределение на отговорите за степента на важност на
възможността за кариера според ниво на доходите
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Фигура 15 Разпределение на отговорите за степента на важност на възможността за кариера като
стимул за емиграция според субективната преценка за нивото на доходите
Източник: Собствени изчисления
Разпределението на отговорите на респондентите на въпроса за важността на перспективата за
кариера според преценката им за нивото на доходите (фиг. 15), показва, че с най-голям дял считат този
стимул за много важен хората, които се чувстват спокойни финансово. Вероятно именно финансовата
сигурност им дава възможност да оценяват като важни и други стимули, освен възнаграждението.
Интересен е фактът, че сред респондентите, определили се като богати, делът на тези, посочили
кариерата като много важен за тях стимул, е сравнително нисък – едва 23%. Възможно е те вече да имат
удовлетворяваща ги кариера или богатството да им дава възможност за други източници на
удовлетворение, поради което не оценяват кариерата като много важен стимул. Тези въпроси се нуждаят
от допълнително изследване, което излиза извън обхвата на настоящата статия.
Както се вижда от фиг. 16, сравнително малък дял от респондентите (23%), определящи се като
богати, са посочили загубата на социална среда като много важен за тях възпиращ стимул. Обикновено
богатите хора могат спокойно да си позволят чести пътувания и емиграцията за тях не е свързана с
драстично откъсване от тяхната среда. Също относително малък дял (33%) от определилите се като
бедни, са посочили загубата на социална среда като много важен за тях отрицателен стимул, като тук
възможна причина е твърде силното значение, което те отдават на възнаграждението (до степен да
превъзхожда негативното влияние на възпиращите стимули). Тези въпроси също се нуждаят от
допълнително изследване, излизащо извън обхвата на настоящата статия.
От така направените анализи може да се обобщи, че се потвърждава очакването нивото на
заплащане да е основният стимул при вземане на решение за трудова емиграция. С най-голям дял той е
посочен като много важен за формиране на нагласа към трудова емиграция за хората на възраст между
30 и 40 години, които са семейни и отглеждат деца, както и от тези, които изпитват силни финансови
затруднения. Това може да бъде очертано като своеобразен „профил“ на най-чувствителните към този
стимул хора в България към настоящия момент. Възрастовата група между 30 и 40 години е втората по
големина група емигрирали от България през последните години, след тази на хората между 20 и 30
годишна възраст (National Statistical Institute, 2019), но за последната важат и мотиви, свързани с
образованието, а не само с упражняването на труд. Поради това възрастовата група 30-40 години може да
бъде оценена както съставляваща основния емигрантски поток от България с цел работа. Тази
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първоначална оценка следва да бъде възприета като начална насока за бъдещи по-задълбочени
изследвания на нагласите към емиграция.

Разпределение на отговорите за степента на важност на загубата
на социална среда според ниво на доходите
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Фигура 16 Разпределение на отговорите за степента на важност на загубата на социална среда като
отрицателен стимул за емиграция според субективната преценка за нивото на доходите
Източник: Собствени изчисления

5. Заключение
В заключение може да се обобщи, че резултатите от проучването изцяло подкрепят хипотезата, че
разликите в заплащането и възможността за по-добри доходи са основният стимул за трудовата
емиграция. Този стимул се възприема като по-важен от хората в активна трудоспособна възраст,
семейни, отглеждащи деца и изпитващи финансови затруднения или определящи се като бедни.
Същевременно други стимули са свързани с възможността за кариера и работата по специалността. Това
от своя страна предполага именно хората с образование и специалност да са по-чувствителни на този
стимул.
Основните отрицателни стимули (пречки), посочен като важни от респондентите, са загубата на
социална среда и езиковата бариера. Във всички случаи по-малък дял от респондентите посочват като
много важни за тях пречките, отколкото стимулите, което означава, че цялостните нагласи могат да
бъдат определени като проемиграционни.
Настоящото изследване дава насока за бъдещо задълбочаване на проучванията, както и да тяхното
разширяване. То допринася за обогатяване знанието за основните мотиви и нагласи към трудова
емиграция на трудоспособното население в България, действащи към 2018 г. Получените резултати
могат да бъдат използвани като основа на по-задълбочени изследвания на оценка на риска от емигриране
на трудоспособен персонал и за основа на прогнозиране на параметрите, при които хората с положителна
нагласа към трудова емиграция биха могли да бъдат задържани на трудовия пазар у нас, включително за
целите на планиране на разходи за работни заплати.
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Individual Attitudes towards Labour Emigration in Bulgaria
(a descriptive analysis)
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Abstract. The article explores the individual attitudes towards Labour emigration in Bulgaria and the object
of research is the population in Varna (Bulgaria) region. The subject of research is external emigration among
the population of Varna. The aim is to highlight the main attitudes towards emigration for the purpose of
work, based on push/pull model, viewed at a micro level in terms of personality. The methods used are
questionnaires, descriptive statistics and analysis. The results show that the prospect of better wages is as a
major incentive for emigration, and the dominant influence on the sensitivity of the individual to this
incentive have age, family status and subjective perception of poverty. A major obstacle to emigration for
work is the loss of social environment.
Key words: labour migration, emigration, attitudes towards emigration.
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Параметри на възможностите за прецизиране и функционалноструктурно балансиране на урбанизираните територии
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Рецензент 1: доц. д-р Божидар Чапаров
Рецензент 2: доц. д-р Георги Забунов

Резюме. Пространствената организация на урбанизираните територии е резултат от функционалното
обособяване на значителни части от земната повърхност, в които могат да се осъществяват функциите
от човешкия жизнен цикъл – живеене, труд, отдих и обслужване. Постигането на баланс между
индивидуалните и колективните потребности, които могат да бъдат различни до голяма степен зависи
от избора и прилагането на подходящ подход на функционално зониране в урбанизираните територии.
Това обосновава интереса към търсенето и приложението на осъвременени модели за функционално
използване на земята в тях с цел осигуряването на устойчиво и балансирано развитие на територията
като цяло. Обект на изследване в тази студия са урбанизираните територии, а предмет на изследване –
тяхното функционално зониране. Целта, поставена от автора, е да се прецизира съдържанието на
понятията „урбанизирани територии“ и „функционално зониране“ и на тази основа да се предложи
съответстващ модел за функционално зониране на урбанизираните територии.
Ключови думи: територия, урбанизирани територии, функционално зониране, обитаване, труд,
отдих, обслужване.

1. Въведение
Осъществяването на процесите - живеене, труд, отдих и обслужване на хората е функция на
рационалната организация и използване на земята в урбанизираните територии (населените места и
селищните образувания). Във връзка с това пространствено-устройственото развитие на населените
места изисква определянето на онези части от земната повърхност, в които могат да се осъществяват тези
процеси.
Важността на въпросите, отнасящи се до функционално-структурното балансиране на
урбанизираните територии се налага и от факта, че именно тези части от територията са предназначени
за осъществяване на всички човешки дейности. Това обосновава интереса към търсенето и приложението
на осъвременени модели за функционално използване на земята в тях с целеви ориентир осигуряването
на устойчиво и балансирано развитие на територията като цяло. Спецификата на територията,
обусловена от различията в природо-географските и социално-икономическите особености определят
нееднаквите модели на функционално зониране на урбанизираните територии и оправдава научния
интерес към търсенето и намирането на осъвременени модели за функционално-структурно балансиране
на територията.
Обект на изследване в настоящият труд са урбанизираните територии, а предмет на изследване –
тяхното функционално зониране.
Целта, поставена от автора, е да се прецизира съдържанието на понятията „урбанизирани
територии“ и „функционално зониране“ и на тази основа да се предложи съответстващ модел за
функционално зониране на урбанизираните територии.
От така поставената цел, произтичат няколко задачи в параметрите на авторското изследване:
1. Да се направи аналитична оценка и да се прецизират понятията „територия“ и „урбанизирана
територия“.
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2. Да се преоцени класификационната структура на урбанизираните територии с оглед нейното
осъвременяване.
3. Да се направи съдържателна характеристика на моделите за функционално зониране на
градовете.
4. Да се предложи съответстващ модел от смесен тип за функционално зониране на градовете.

2. Класификационни характеристики и съдържателно прецизиране на
урбанизираните територии
Функционално-пространственото площоразпределение произтича от обособяването на отделни
видове територии, които включват съвкупност от поземлени имоти с различно предназначение и начин
на използване. Разкриването на проблемите, свързани с развитието на населените места и постигането на
устойчива градска среда неизбежно налага разглеждането на различните видове територии с оглед да се
откроят онези части от земната повърхност, които в най-голяма степен са подложени на антропогенно
въздействие.
Понятието „територия” се определя от Ат. Ковачев като „термин, прилаган за представяне на
повърхности, включени в значими граници (например: държавни граници, териториално обособени
области и др.)” (Kovachev 2009, p.353). Авторът разглежда „територията” като: „...част от твърдата
повърхност на Земята с присъщите й природни и антропогенни свойства и ресурси, характеризиращи се с
площ, географско положение и други качества, която е обект на конкретна дейност или изследване.”
(Kovachev 2009, p.353).
В българското законодателство определение за „територия” е дадено в Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР) (Cadastre and Property Register Act 2019), в който територията на страната се
определя като съвкупност от всички поземлени имоти, без да се припокриват един с друг, определена с
държавните граници. В този смисъл „територията” като понятие има доста широк смисъл.
Определение за понятието „територия” е дадено и в Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(Spatial Development Act 2019), в който понятието „територия” е възприето за равнозначно на понятието
„устройствена зона” и представлява съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики
и преобладаващо предназначение.
Европейският изследователски проект “Corine land cover” (“Корине земно покритие”) , разделя
Земната повърхност по следния начин (Commission of the European Communities 1995): усвоени
територии (антропогенни територии); земеделски земи; гори и полуестествени площи; влажни зони и
водни площи.
Усвоените територии, се формират вследствие на антропогенно въздействие. Към тях се отнасят:
• урбанизирани структури – урбанизирани зони за обитаване и обслужване с плътно и свободно
застрояване (площи, които са заети основно с жилища и сгради за административни или публични
услуги, заедно с прилежащата им земя - свързана земя, пътна мрежа за достъп, паркинги). При
урбанизираните зони за обитаване и обслужване с плътно застрояване по-голяма част от земята е
покрита със сгради и транспортни мрежи. Класът на плътно застроените урбанизирани зони, се определя
като такъв, когато постройките и транспортната мрежа заемат повече от 80% от общата площ на
урбанизираната зона за обитаване и обслужване. Неизползваемите площи и растителността са
изключение. Към урбанизираните зони за обитаване и обслужване със свободно застрояване се отнасят
сгради и пътища, свързани с растителни площи и незастроена земя, които са разположени свободно, но
на значителна площ. Между 50 и 80% от общата площ на урбанизираната зона за обитаване и
обслужване е покрита със сгради и транспортна мрежа. Урбанизираната зона за обитаване със свободно
застрояване обхваща площи с многоетажно строителство, формиращи застроени територии предимно в
покрайнините на градските зони. Тук се включват: многоетажни жилищни сгради; площади, улици;
транспортна мрежа; паркинги; растителност прилежаща към къщите (тревна площ, цветя, храсти и
дървета);
• индустриални, търговски и транспортни площи – включват индустриални площи, пътни и жп
мрежи и прилежащата им земя, пристанища, летища;
• мини, сметища и строителни площадки – места за добив на минерали, сметища, площи за
строителство;
• антропогенни неземеделски площи с растителност – зелени площи в населените места, места за
спорт и отдих.
Към земеделските територии се отнасят:
• обработваема земя: ненапоявана земя за оран, постоянно напоявана земя, оризови полета;
• дългогодишни култури: лозя, овощни и безкостилкови растения, маслинови насаждения;
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• пасища;
• разнородни земеделски територии: едногодишни култури, свързани с дълготрайни култури;
непостоянни култури (обработваеми земи или пасища); комплексно обработвани; селскостопански
горски масиви.
Горите и полуестествените територии включват:
• гори – широколистни, иглолистни, смесени;
• съвкупност от храстови и/или тревисти растения – естествени пасища; блата и каменисти и
песъчливи местности; твърдо листна растителност; преходна гора/храст;
• открити пространства с малко растителност или без растителност – брегове, дюни и пясъчни
равнини, оголена скала, територии с разпръсната растителност, обгорени територии, ледници.
В състава на влажните зони влизат:
• вътрешни влажни зони – вътрешни и торфени блата;
• крайбрежни влажни зони – солени блата и солници.
Водните територии се подразделят на:
• вътрешни води – водни течения;
• водни площи – естествени или изкуствени водни пространства;
• морски води – крайбрежни лагуни; естуари, морета и океани.
Така представената функционално-структурна класификация е основание да се обобщи, че
земната повърхност може да се раздели на две групи територии: урбанизирани и неурбанизирани. Към
урбанизираните следва да се отнесат усвоените територии (антропогенните), а към неурбанизираните
всички останали, с оглед на това, че групирани по този начин, поземлените имоти в тях не са засегнати
от строителната дейност и активната човешка намеса.
Класификация на отделните видове територии е дадена и в българското законодателство (Spatial
Development Act 2019), където се определят следните територии според основното им предназначение
(определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове):
• урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
• земеделски територии;
• горски територии;
• защитени територии;
• нарушени територии за възстановяване;
• територии, заети от води и водни обекти;
• територии на транспорта.
Основни съставни елементи на урбанизираните територии са населените места. Те формират
пространствената среда за осъществяване на основните човешки функции – труд, обитаване, отдих и
обслужване и свързващата ги техническа инфраструктура.
В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Administrative
and Territorial Structure of the Republic of Bulgaria Act 2017) населеното място се определя като:
„...исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо
население, строителни граници или землищни и строителни граници, както и необходимата социална и
инженерна инфраструктура”.
Най-разпространените форми на населени места във всички страни са градовете и селата.
Освен градовете и селата, като елементи на териториалните единици влизат и селищни
образувания: производствени територии, курортни територии и комплекси, вилни зони и др., които също
са урбанизирани територии.
В действащата нормативна уредба (Regulation No. 7 on rules and norms for the construction of the
different types of territories and development zones 2013) курорти, ваканционни селища, вилни зони и други
рекреации (голф селища, аквапаркове, дисниленд и др.) могат да се обособяват като устройствени зони в
границите на населените места и селищните образувания.
Конкретното предназначение на поземлените имоти във всяка от териториите, регламентирани в
ЗУТ (Spatial Development Act 2019) е определено с подробен устройствен план и може да бъде в:
• урбанизирани територии или в отделни поземлени имоти извън тях - за жилищни,
общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции,
за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни
водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за
велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални
обекти и други;
• земеделски територии - за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя,
ливади и други) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и други);
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• горски територии - за гори (дървопроизводителни гори, защитни гори, рекреационни гори и
други) и горски земи (поляни, земи, заети от храсти, скали и други);
• защитени територии - за природозащита (природни резервати, национални паркове, природни
забележителности, поддържани резервати, природни паркове, защитени местности, плажове, дюни,
водоизточници със санитарно-охранителните им зони, водни площи, влажни зони, защитени крайбрежни
ивици) и за опазване на обектите на културно-историческото наследство (археологически резервати,
отделни квартали или поземлени имоти в населени места с културно-историческо, етнографско или
архитектурно значение);
• нарушени територии - за възстановяване и рекултивация на кариери, рудници, насипища,
хвостохранилища, депа за отпадъци, свлачища, срутища и други;
• територии, заети от води и водни обекти - за вътрешните морски води и териториалното море,
българския участък на река Дунав, реките, езерата и язовирите;
• територии на транспорта - за републиканските и местните пътища, железопътната
инфраструктура, пристанищата и летищата.
Конкретното предназначение на поземлените имоти отразява начина на тяхното използване в
отделните видове територии съобразно тяхното основно предназначение. Представената по-горе
класификация показва, че поземлените имоти в урбанизираните територии, както и в териториите на
транспорта са предназначени за осъществяване на функциите: обитаване, труд, отдих, обслужване и
свързващата ги техническа инфраструктура. Тези функции обаче могат и се осъществяват, и в други
видове територии (земеделски, горски, нарушени територии и защитени територии), които са извън
урбанизираните и тези за транспорт.
Обособяването на различни видове територии в ЗУТ има за цел да се определят начините и
правилата на земеползване, съобразно задоволяването на различните потребности на обществото от
селскостопанска продукция, от сгради и съоръжения и т.н. По този начин нормативно се определя коя
част от земната повърхност (от общата територия) за задоволяването на какви потребности може да се
използва. От друга страна обаче, посочените седем вида територии са определени съобразно общото им
предназначение, т.е. отразяват най-общо за какво се използват поземлените имоти в тях. Както беше
отбелязано, територията представлява съвкупност от поземлени имоти със сходни характеристики, т.е.
поземлените имоти могат да имат различно предназначение (земеделски земи, горски земи,
урбанизирани земи). Законодателството обаче предвижда, в териториите извън урбанизираните (т.е. в
земеделските, горските, нарушените територии и защитените територии) да се изграждат и обекти,
несвойствени за тези територии (като промишлени и складови обекти, транспортни обекти и
съоръжения, рекреационни и туристически обекти), след промяна на предназначението на земята в тях. В
този смисъл, за да се осъществи застрояването им е необходимо земята в тях да се преобразува в
урбанизирана земя (предназначена за разполагане на сгради и съоръжения, елементи на социалната и
техническата инфраструктура, служещи като основа за осъществяване на основните човешки функции
„труд”, „обитаване”, „отдих” и „обслужване”.”). Смяната на предназначението на тези земи, обаче, не
означава, че се променя предназначението на цялата територия, а само на отделни нейни поземлени
имоти, които се превръщат в урбанизирани. Затова „урбанизираната земя” трябва да се приема като пошироко понятие от „урбанизираната територия”, тъй като тя може да присъства и в структурата на друг
тип територия (земеделска, горска, нарушена, защитена).
До влизането в сила на ЗУТ, предшестващите го Закон за планово изграждане на населените места
и Закон за териториално и селищно устройство разделят територията на две групи: селищни (обхващат
земите в строителните граници на населените места) и извънселищни (земите извън строителните
граници на населените места) територии. Основният критерий е възможността за строителство. То е
допустимо само за селищните територии, докато за извънселищните територии се разрешава
строителство, което е предназначено за непосредственото използване на територията. Така територията
се разделя на две части: урбанизирана (селищна) и неурбанизирана (извънселищна).
Структурата на националната територия е разгледана от Ст. Хрелев, като съвкупност от:
„селищна”, „извънселищна (околоселищна)” и „междуселищна” територии (Hrelev 2000, p. 217). Според
авторът в състава на селищната територия се включват: градовете, селата, селищните образувания и
урбанизираните територии. Извънселищната (околоселищната) територия обхваща територии, които са
непосредствено прилежащи на селищните територии, с които са в активно функционално
взаимодействие, формирайки техния икономически тил (хинтерланд). Земите в тези територии са резерв
за бъдещо териториално разширяване на населените места, най-вече на градовете, които са изчерпали
възможностите си за усвояване и уплътняване на свободни (незастроени) терени – за ново строителство
или реконструктивни мероприятия в техните строителни граници. Междуселищната територия е тази
част от общата територия, от която е изключен размерът на цялата селищна територия, т.е. населените
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места (градове, села, селищни образувания). Тя включва природните територии и обекти, земеделски
територии, горски територии, водни течения и площи, територии за добив на полезни изкопаеми,
територии за междуселищния транспорт и другите линейни обекти на техническата инфраструктура,
както и урбанизираните зони (образувания) извън населените места.
Авторът разглежда понятията „урбанизирана територия” и „неурбанизирана територия”.
Урбанизираната територия той определя като: „...територията, върху която е разположена
антропогенната (изградената) част от жизнената среда, създадена от човешката намеса и строителната
дейност”, а неурбанизираната „...е свободната от човешки дейности и застрояване част от жизнената
среда”. Урбанизираната територия обхваща селищната територия, както и други урбанистични структури
(вилни зони, курортно-туристически комплекси, промишлени съсредоточия извън населените места).
Неурбанизираната територия обхваща съществена част от междуселищната територия. В нея
преобладават естествените елементи, обекти и природни забележителности, резервати, народни паркове
(намиращи се под защита), културно-историческото наследство – архитектурни, археологични и други
паметници на културата (Hrelev 2000, p.217).
От тези определения може да се направи извода, че най-общо територията се състои от селищна
територия (урбанизирани земи), околоселищна територия (поземлени имоти, които могат да се превърнат
в урбанизирани земи) и междуселищна територия (включваща както земни участъци в техният естествен
вид, създадени от природата, такива предназначени за селскостопанско производство, за добив на
полезни изкопаеми, така и урбанизирани земи, които се намират извън населените места).
Ат. Ковачев разделя територията на страната на три групи: силноурбанизирани територии,
слабоурбанизирани територии и природни територии (Kovachev 2009, p. 235). Към силноурбанизираните
територии авторът отнася големите градове и агломерационните образувания, като посочва, че те се
характеризират с висока гъстота на население (от 4 до 5 пъти по-висока от средната за страната), тъй
като са били притегателен център на миграционните потоци през последните десетилетия. Като
предпоставка за развитие на силноурбанизираните територии, авторът изтъква формирането на
инфраструктурни коридори, които оказват влияние върху развитието на прилежащите населени места и
извънселищните територии. Слабоурбанизираните територии, според него, се формират от малките
градове и села и се характеризират с ниска гъстота на население (по-ниска от средната за страната).
Голяма част от тях са периферни територии – икономически изостанали в своето развитие поради
провежданата политика за ускорено развитие на големите градове и административните центрове. Много
от селищата в тези територии имат селскостопанска насоченост. Като природни, авторът разглежда
всички останали територии без селищата.
Посоченото разделение на територията на страната не е достатъчно изчерпателно, тъй като в
представените характеристики авторът използва като критерий за определяне типа на териториите
основно гъстотата на населението. Освен това, към силно- и слабоурбанизираните територии са отнесени
само населените места и агломерационните образувания, а не са включени селищните образувания,
които са също вид урбанизирана територия. Урбанизацията като процес, се изразява не само с
нарастването на градското население, но и с разширяване на урбанизираните територии (урбанизираните
земи). В този смисъл увеличаването на урбанизираните земи за сметка на неурбанизираните също е
предпоставка за степен на урбанизираност на територията. Веднъж усвоени и превърнати в
урбанизирани, върху тях вече е оказано антропогенно въздействие и те трудно могат отново да се
превърнат в неурбанизирани, дори и да бъдат изоставени (какъвто пример би могъл да се даде с
урбанизираните земи в обезлюдените населени места).
Ив. Никифоров разделя територията на селищата, в зависимост от нейният обхват на: селищна
територия, усвоена територия и землищна територия (Nikiforov 2002, p. 64). За основна се приема
селищната територия, като към нея се включват терените за жилищно и обществено строителство, за
улици и площади, за зелени и свободни площи. Необходимата селищна територия се определя
посредством показателя „гъстота на обитаване – бруто”, който представлява съотношение между броя на
населението на селището и неговата селищна територия. За изчисляване на необходимата селищна
територия е необходимо да се знае перспективният брой на населението на селището, неговата категория
и подходящата брутна нормативна гъстота на обитаване. Към усвоената територия са отнесени терените
за жилищно и обществено строителство, за улици и площади, за зелени и свободни площи, терените за
промишленост, складове, транспорт, комунално стопанство и други подобни. В зависимост от вида и
характера на производството или дейностите, потребността от площи варира в значителни граници,
които не могат да бъдат сведени до нормативи. В състава на землищната територия се включват, освен
площите присъщи за селищната и усвоената територия, и площите за извънградски лесопаркове,
селскостопански площи и др. За нейното определяне липсват нормативи и регламенти.
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По този начин авторът разделя територията на селищата на урбанизирани и неурбанизирани земи,
т.е. населените места могат да включват и неурбанизирани земи (за селскостопанско производство). Това
налага извода, че понятието „урбанизирана територия” е по-тясно от понятието „урбанизирана земя”, тъй
като урбанизирана земя може да има и извън населените места и селищните образувания.
От изложеното по-горе може да се обобщи, че земната повърхност се дели на две групи:
урбанизирани и неурбанизирани територии.
От гледна точка на степента на антропогенна намеса (регламентирана и неконтролирана)
урбанизираните територии следва да се разглеждат в широк и тесен смисъл.
Урбанизирани територии в широк смисъл, са териториите с активна човешка намеса и строителна
дейност, застроени или предназначени да бъдат застроени със сгради, мрежи и съоръжения в населените
места и в междуселищните пространства. В този смисъл към урбанизираните територии следва да се
прибавят и част от поземлените имоти, влизащи в състава на защитените и нарушените територии, както
и териториите на транспорта, тъй като те също са подложени на антропогенно въздействие.
В тесен смисъл под „урбанизирани територии” следва да се разбира: населените места и
селищните образувания, тъй като именно тези части от земната повърхност (територията) са подложени
на най-активно антропогенно въздействие и строителна дейност. В тях поземлените имоти са
преобладаващо урбанизирани (урегулирани).
Неурбанизираните територии включват поземлени имоти, които са защитени от активната
човешка намеса и строителната дейност. Те обхващат поземлените имоти, влизащи в състава на
земеделските територии, горските територии, както и част от поземлените имоти от защитените
територии и нарушените територии.

3. Функции, функционално-структурно зониране и ефективно използване на
урбанизираните територии
Съвременното градоустройство изисква населените места да осигуряват благоприятни условия за
живеене, труд, отдих и обслужване на хората. Тези функции на човешкия жизнен цикъл обаче са в
постоянно развитие. Ето защо функционалната организация на територията, върху която се развиват
също се променя.
Функционалното зониране е инструмент, чрез който се регулира използването на земята в
урбанизираните територии.
Ив. Никифоров определя функционалното зониране като: „...разделяне на територията на
селищата според функционалното й предназначение: обитаване, промишленост, складове, транспорт,
отдих, а в по-големите градове се формират и централни зони за разполагане на общоградските
обслужващи обекти. В основата на функционалното зониране на селищата стои стремежът за групиране
на разнообразните им функции с оглед на удобството при тяхното осъществяване и разполагане на найподходящите територии” (Nikiforov 2002, p. 65).
П. Еврев влага друг смисъл във функционалното зониране – като „интеграция и хармонично
пропорционално съчетаване на отделните функции и дейности върху дадена територия, отчитайки
нейните природни и антропогенни условия.” (Evrev 1976).
Според Ю. Крюков функционалното зониране на градските територии е „...най-общата форма за
отчитане разнообразните потребности за рационално земеползване, които включват комплекс от
нормативни параметри (предназначение на участъка, коефициент на застрояване, делът на озеленяване,
откритите пространства и др.)” (Kryukov 1996, p. 41).
Ат. Ковачев дава следното определение: „терените в строителните граници на населените места се
разделят на зони съобразно функционалното им предназначение. Определянето на функционалното
предназначение на различните видове зони на територията на населените места и начините на
застрояване на тези зони се нарича функционално зониране” (Kovachev 2000, p. 129).
Най-пълни, от гледна точка използването на урбанизираните земи, са определенията дадени от Ю.
Крюков и Ат. Ковачев, тъй като и в двете определения се конкретизира, че става въпрос за зониране на
урбанизираните земи, т.е. определяне на тяхното конкретно предназначение и параметри на застрояване.
Следователно, ако се конкретизира и прецизира, понятието „зониране” то се представя като
групиране на урбанизираните земи в зони, предназначени за осъществяване на отделни функции от
човешкият жизнен цикъл.
Идеята за функционално зониране на града е изложена за първи път от Тони Гарние през 1903 г. в
проекта му за индустриалния град. Гарние предлага разделяне на града на отделни функционли зони – за
обитаване, за труд, за отдих, за образование и за придвижване. В проекта са заложени идеи за
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обособяване на промишлената зона, разделяне на автомобилното от пешеходното движение, създаване
на непрекъсната зелена система, свързана с училищата и спортните обекти (Alexandrov 2006, p.103).
Принос в теоретичното и практическо разработване на функционалното зониране на градовете има
състоялият се през 1933 г. в Атина Congrès International d'Architecture Moderne – CIAM (конгрес на
Международния съюз на архитектите). На конгреса се формулират принципите на функционалното
зониране в т.нар. „Атинска харта”, където се лансира идеята за строго разделяне на селищната територия
на отделни зони – жилищна зона, производствена зона, зона за отдих. Тази идея цели да предпази
жилищните територии на градовете от разполагането на вредни индустриални предприятия в тях. В
резултат от прилагането на принципите, заложени в Атинската харта, са подобрени хигиенните условия в
населените места.
Строгото функционално зониране на територията на големите градове има и някой недостатъци,
произтичащи от създаването на търговско-делови и административни центрове, които са „мъртви” след
работно време и в празничните дни, и жилищни комплекси „спални”, лишени от оживление през деня.
Разделянето на жилищни и производствени зони води до затрудняване на връзките между тях и до
претоварване на комуникационно-транспортните системи (Kovachev 2013, p. 198).
В съвременното градоустройство се издига идеята за „гъвкаво” (многофункционално) зониране на
територията с комплексни, смесени функции (обитаване – труд – отдих – обслужване) (Kovachev 2013, p.
199), което обаче не трябва да довежда до смесване на вредни дейности в зоните.
Историческото развитие на населените места показва, че в миналото селищната територия се
характеризира с „напластяване” на функциите. В българските градове от епохата на Възраждането,
старите, исторически формирали се търговски улици (чаршиите) са обединявали функциите „обитаване”
и „труд”. В първите етажи са се развивали занаятчийско-търговските дейности, а на вторите етажи са се
разполагали жилищните помещения. Такова зониране на функциите по височина и съвместяването им
върху една територия води до създаването на пространства с различни дейности, които са оживени през
целия ден (Kovachev 2013, p. 199).
В литературата е застъпено мнение, че не трябва да се абсолютизира нито идеята за строго
функционално зониране, нито пък отричането на необходимостта от функционално обособени зони, с
оглед на това, че има производства, които отделят значителни количества вредности (Kovachev 2003, pp.
184-188).
Икономичното използване на урбанизираните земи и тяхната
обвързаност в отделни
урбанизирани зони зависи от избора на подходящ подход при функционалното им зониране.
Постоянното (непроменливо) функционално зониране налага определянето на основните
урбанизирани зони за всяко отделно населено място, без възможност за промяна на тяхното
предназначение и площно съотношение.
От една страна, постоянното (непроменливо) функционално зониране води до ограничаване
териториалното разрастване на големите градове и намаляване на демографския натиск върху тях, като
по този начин ще се стимулира развитието на по-малките населени места. От друга страна, обаче,
промените в социално-икономическото развитие и предпочитанията на населението, провокират
намаляване на интереса към някой от урбанизираните зони и при прилагането на този подход съществува
опасност тези зони да не отговарят на съвременните изисквания за задоволяване потребностите на
населението, което ще доведе до тяхното неизползване, поради физическата и моралната амортизация на
сградите в тях. Това ще наложи необходимостта от промяна в тяхното функционално предназначение.
От своя страна динамичното (променливото) функционално зониране би могло да създаде
предпоставки за увеличаване площта само на някой видове урбанизирани зони - тези към които има найголям инвестиционен интерес от гл.т. реализирането на по-висока печалба (например, обитаване,
обслужване, отдих), и същевременно намаляване площта на други видове зони (като зелените площи,
например), където инвестиционния интерес е по-нисък или той изобщо липсва.
От казаното до тук, може да се обобщи, че прилагането на единия или другия подход на
функционалното зониране в чист вид не е приемливо, което налага да се използва смесено (интегрирано)
функционално зониране в урбанизираните територии.
В малките населени места е подходящо прилагането на динамично (променливо) функционално
зониране, с оглед на това да се стимулира развитието на отделните функции в тях, което ще доведе до
намаляване темповете на обезлюдяването им.
В големите градове е целесъобразно да се прилага смесеното (интегрирано) функционално
зониране, т.е. промяна в предназначението на онези урбанизирани зони, към които е намалял
инвестиционния интерес, за сметка на тези, в които се е увеличил, при запазване на площното
съотношение между отделните видове урбанизирани зони. Това ще ограничи разрастването на
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територията на големите градове за сметка на неурбанизираните земи и ще намали демографския натиск
върху тях.
Особено важен и специфичен е типът (моделът) зониране в курортните комплекси, тъй като те са
предназначени основно за развитието на функцията „отдих”, макар че в последните години все повече
тази функция се развива интегрирано с функцията „обитаване”. Съчетаването на тези две функции в
някой големи курортни комплекси („Златни Пясъци”, „Слънчев бряг” и др.) през последните години
доведе до тяхното презастрояване и силно урбанизиране, което им придаде облик по-скоро на дублиращ
голям град, отколкото на селищни образувания (курортни комплекси). Засиленият инвестиционен
интерес към урбанизираната територия на някой курортни комплекси, породи множество проблеми от
екологично и социално естество. Екологично – поради намаляването на зелените площи; проблеми с
пречистването на отпадните води; социално – поради прекомерно застрояване територията на тези
комплекси и превръщането й от слабоурбанизирана във силноурбанизирана. Всичко това, ще доведе до
оттегляне на част от туристите и намаляване на инвестиционния интерес. Ще възниква и ще иска отговор
въпроса дали някой от курортните комплекси ще продължат да се развиват като места за отдих.
Съчетаването на функциите „отдих“ и „обитаване“ в селищните образувания (курортните
комплекси) трябва да се допуска и осъществява въз основа на задълбочена аналитична оценка и
прогнозни методи за определяне на териториалния и туристическия капацитет на съответното селищно
образувание, с оглед разкриването преди всичко на усвоения и неусвоения туристически ресурс.

4. Модели за динамично функционално зониране на градското пространство
В специализираната литература са известни различни модели за функционалното зониране на
градовете. Един от тях е на Питър Хагет, който обособява в рамките на големите градове 10
функционални зони. От центъра към периферията на градското пространство те се разполагат в следния
ред (Mihailov 2006, p. 56):
• градско ядро – централна делова част, в която са най-важните здания в административно и
културно-историческо отношение;
• търговски зони и предприятия на леката промишленост;
• неблагоустроени райони;
• жилища на средната класа;
• благоустроени райони;
• втора промишлена зона, в която се разполагат предимно предприятия на тежката промишленост;
• външен делови район;
• жилищни предградия;
• промишлени предградия, включени в официалните граници на града;
• зона на градовете-спътници, които са източник на работна сила за стопанското развитие на
града.
Този модел не може да се приеме за достатъчно изчерпателен, тъй като от гледна точка на
пространствената организация на жизнената среда, в него не е включена зона за отдих.
Според Л. Георгиев три са основните фактори, които оказват влияние върху желанието за
заселване в урбанизираните територии: природни особености, достъп и цена (Georgiev 1998, p. 160). Като
пример за хетерогенността при използването на земята, авторът посочва „Зоналната хипотеза на
Върджис” (Harris, C., Ullman, E. 1959, pp.282-286), свързана с групиране на дейностите въз основа на
концентрацията на определена част от населението в зони, различно отдалечени от центъра:
• централни районни дейности: фирмени магазини и бутици, офиси, клубове, банки, хотели,
театри, музеи, учреждения;
• продажби на едро;
• бедняшки квартали, разположени в индустриалните зони;
• жилища на индустриалните работници със средно равнище на доходите;
• еднофамилни жилища на хората с доходи над средното равнище;
• жилищни квартали на заможната част от обществото.
Според тази хипотеза зоните не променят последователността си, но с разрастването на града
увеличават размерите си, като покриват части от съседни зони.
Моделът на Върджис представлява опростена класификация на земните участъци, според
установилите се върху тях дейности или индивиди.
Разгледаните два модела на функционално зониране не са приемливи, тъй като, не биха могли да
се приложат за всички населени места, поради редица причини, сред които: различия в социалноикономическото развитие, различия в доходите и жизнения стандарт на населението и т.н.
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Определянето на различни видове зони има за цел да се установи най-благоприятното
съотношение между отделните зони в населените места с оглед ефективното използване на
урбанизираните земи на основата на процеса: обитаване-труд-отдих-обслужване. Във връзка с това Ат.
Ковачев определя следните видове зони, като посочва, че всяка от тях може да включва няколко подзони
(Kovachev 2000, p.130):
• зони за живеене (жилищни зони), които заемат около половината от градската територия;
• централни зони (обществен градски център), включващи: сградите и съоръженията, както и
известен процент жилищни сгради; откритите и покрити пешеходни площи, предназначени за движение,
почивка и други социални дейности, заедно с тяхното озеленяване, водни площи, малки архитектурни
елементи, художествено оформяне и други подобни; откритите и покрити площи за движение и
паркиране на индивидуалните превозни средства, обществения и служебния транспорт с техните
съоръжения; функционалните процеси, извършващи се на всички площи;
• производствени зони (зони за труд) – понятието „производствени зони” е по-широко от
понятието „промишлени зони”. То включва също и складовете, транспортните, комунално-битовите зони
и други терени за стопанска дейност в селищата;
• зони за отдих.
Ив. Никифоров определя следните функционални зони в съвременните градове (Nikiforov 2002, p.
66):
• жилищна;
• промишлена;
• складова;
• комунална – територии, в които са разположени пречиствателните станции на градската
канализация, топлоцентралите, гробищата, главните съоръжения на техническата инфраструктура (ел.
подстанции, водопречиствателни станции и др.);
• зона за извънградски транспорт (летища, жп гари, пристанища и др.);
• лесопаркова зона за отдих, разположена около града;
• при много големи градове може да се говори за централна зона, в която са разположени
общоградските обслужващи мрежи.
В опростен вид авторът посочва, че функционалната структура може да бъде разглеждана, като
съставена от две основни части (Nikiforov 2002, p. 66):
• зона за обитаване – включваща още обществените центрове и териториите за отдих;
• производствена зона – включваща промишлените, комуналните, складовите, транспортните
територии.
Въз основа на направения критичен анализ за класифициране на функционалното зониране,
предлагаме модел, който е от т.н. смесен тип, съчетаващ „твърдото” и „гъвкавото” функционално
зониране:
а) жилищна зона, с елементи на:
• търговска (за ежедневно обслужване), развлекателна;
• производствена (производства, породени от съвременното развитие на информационните
технологии);
• административно-обслужваща (клонове на банки, клонове на застрахователни дружества т.н.);
• зони за отдих.
б) административно-обслужваща зона – външен делови район (бизнес паркове, инкубатори);
в) търговско-развлекателна зона (молове, големи търговски вериги) – в зависимост от размера
(функционалния тип) на населеното място:
• административно обслужване;
• производствена (малки производства, обслужващи търговската верига);
• отдих.
г) производствена зона – за вредни производства;
д) зона за отдих (големи обществени паркове).
В така представеният модел жилищната зона може да се възприема като „гъвкава”, в която могат
да се обособяват и други зони, които да допълват и подпомагат нейното развитие. Всички останали зони:
административно-обслужваща – външен делови център; търговско-развлекателна; производствена зона –
за вредни производства; зона за отдих (големи обществени паркове) се приемат като “твърди”, с оглед на
това, от една страна, да не се нарушава комфорта на обитаване в жилищната зона, а от друга страна, да се
задоволят разнообразните потребностите на населението от различни обекти на труда, обслужването и
отдиха.
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Формирането на различните зоните трябва да се осъществява при определяне на оптималното
съотношение между тях с оглед задоволяване на настоящите и бъдещите потребности на населението във
всяко отделно населено място от различни по предназначение урбанизирани земи.

5. Заключение
Урбанизираните земи служат като основа за осъществяване на функциите „обитаване”, „труд”,
„отдих” и „обслужване”. Във връзка с това пространствената организация на урбанизираните територии
е резултат от функционалното обособяване на значителни части от земната повърхност, в които могат да
се осъществяват тези процеси. Постигането на баланс между индивидуалните и колективните
потребности, които могат да бъдат различни до голяма степен зависи от избора и прилагането на
подходящ подход на функционално зониране в урбанизираните територии. Прилагането на унифициран
модел за функционално зониране в градовете е невъзможно, поради спецификите на конкретната
територия. Намирането на баланс между отделните урбанизирани зони в тях ще доведе, не само до
постигането на устойчиво териториално развитие на урбанизираниите територии, но и до запазване на
онези части от територията, които не са подложени на активно антропогенно въздействие –
неурбанизираните територии.
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Abstract. The spatial organization of the urbanized territories is a result the functional separation of
significant parts of the earth's surface, in which human life functions can be performed - living, working,
recreation and service. The correct choice and application of a suitable approach when dividing the functional
zones in urban areas helps achieving balance between individual and collective needs, which may be
different. This justifies our interest in the search and application of upgraded models for functional use of the
land in order to ensure sustainable and a balanced development of the territory as a whole. Subject of research
in the present work are the urbanized territories, and the object of the study - their functional zoning.The goal
put forward by the author is to refine the content of the concepts "urbanized territories" and "functional
zoning" and based on this to propose a corresponding model for functional zoning of the urbanized territories.
Keywords: territory, urbanized territories, functional zoning, occupation, labor, recreation, service.
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