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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Насърчаването
на
иновативни
идеи в обществената политика е от
решаващо значение за подкрепа на
ценностите на активната социална система, ориентиранa към проблемите, които решава. Тези възгледи са в основата
на продължаващите социални реформи в
различните страни и са насочени към
развитието на социалното предприемачество и ролята на социалните предприемачи. Приема се разбирането, че социалните предприемачи имат способността
чрез локализиране на използваеми
ресурси – човешки капитал, сгради и
оборудване, да намерят гъвкави подходи
за задоволяване на незадоволени социални нужди. Представеното в статията
изследване дава важни заключения за
състоянието на социалното предприемачество в България и начините за
неговото насърчаване, като поставя
специален акцент върху необходимата
подкрепа и изграждане на капацитет.
Ключови
думи:
социална
икономика,
социално
предприятие,
социално предприемачество

The promotion of innovative ideas
in public policy is crucial to support the
values of the active and problem-oriented
solving social system. These views
underlie the ongoing social reforms in
various countries and focus on the
development of social entrepreneurship
and the role of social entrepreneurs. An
understanding is underlined that namely
social entrepreneurs have the capability
through localization of usable resources human capital, buildings and equipment,
to find flexible approaches to satisfy
unmet social needs. The study presented
in
the
article
provides
important
implications on the state of the social
entrepreneurship in Bulgaria and ways of
its encouragement putting a special
accent on the needed support and
building capacity.
Key words: social economy, social
enterprise, social entrepreneurship
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УВОД

INTRODUCTION

Постановката на проблема за
социално предприемачество в България
изцяло е обусловена от икономическия и
културен контекст в страната (Terziev et
al., 2016). Може да се обобщи, че концепцията за социално предприемачество
е сравнително млада и като теория, и
като практика. Безспорно се забелязва
неразбиране на този проект, не само от
обществото, но и от органите на данъчното и законодателно регулиране. В обществените представи битува разбирането, че социалното предприемачество е
вид трудоустройване на социалнонезащитени групи в търговски предприятия. От законодателна гледна точка сам
по себе си Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, макар и позволяващ
извършване на стопанска дейност от
неправителствените организации, не е
достатъчен за стимулирането на подобни
инициативи. От една страна липсата на
изрично упоменаване на категорията
социално предприятие води до ситуация,
при която действащите социални предприятия, често не се възприемат в такова
качество. От друга страна опитът на
развитите страни сочи, че по-голямата
част от социалните предприемачи стартират бизнес с дарение на социален
капитал, под формата на мрежи от
взаимоотношения и познанства, свързани
от общи ценности и интереси. Набирането на средства от благотворителност,
доброволчески труд и корпоративна
отговорност води до разрастване на
капитала, а оттам и до генериране на
нови продукти и услуги (Rusanova, 2011).
Социалните предприятия в Република България осъществяват дейността
си в няколко направления: доставка на
социални услуги; предоставяне на работа
на хора с увреждания; посредничество
при намиране на работа на незаети лица;
предоставяне на здравни услуги; дейност
в сферата на образованието и др. При
реализирането на тези дейности водещото е не производството на краен продукт,
а социалният ефект за самите лица,
изразяващ се в това да получат необходимата подкрепа, за да се интегрират в
обществото.

The staging of the problem of social
entrepreneurship in Bulgaria is entirely
determined by economic and cultural
contexts in the country (Terziev et al.,
2016). It can be concluded that the
concept of social entrepreneurship is a
relatively young both as theory and
practice. Undoubtedly there is a
misunderstanding of this project, not only
by society but also by the authorities of
the tax and legislative regulation. In the
public perception there is an underlying
understanding
that
social
entrepreneurship is a type of social labour
readjustment of unprotected groups in
commercial
enterprises.
From
the
legislative point of view itself law for nonprofit organizations, albeit allowing the
conduct of business by NGOs, is not
sufficient to stimulate similar initiatives.
On the one hand, the lack of explicit
mention of the social enterprise category
leads to a situation in which existing social
enterprises are often not perceived in
such a quality. On the other hand, the
experience of developed countries shows
that the majority of social entrepreneurs
start a business with a donation of social
capital in the form of networks of
relationships and acquaintances linked by
common
values
and
interests.
Fundraising through charity, volunteer
work and corporate responsibility entails
expansion of capital and thus leads to
generation of new products and services
(Rusanova, 2011).
Social enterprises in Bulgaria
operate in several directions: delivery of
social services; providing jobs for people
with disabilities; mediation in finding
employment of unemployed persons;
provision of health services; activity in the
field of education and others. In realizing
these activities lead is not an end product,
and the social impact on the people
themselves expressed in this to obtain the
necessary support to integrate into
society.
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Многократно в различни актове
Икономическият и социален съвет на
Република България (ИСС) е изтъквал,
че социалното предприемачество има
съществена роля за социалното сближаване и създаването на растеж и работни
места.
Типологичните характеристики на
този тип предприемачество в България
не се отличават в голяма степен от тези
на подобните предприятия в останалата
част на Европа (Kumanova and Shabani,,
2013):
 Има ясно изразен социален
ефект – при осъществяване на основната
дейност на предприятието съществува
баланс между стремежа към реализиране на печалба и прякото подпомагане на
социалния статус на определени групи
лица.
 Има ясно определена целева
група
– основно лица от социално
уязвими групи – онези, които се нуждаят
от помощ за изравняване на техния
жизнен или социален статус с този на
останалите членове на обществото.
 Има специфично предназначение
на стопанската дейност – насочена е към
подобряване на жизненото равнище,
осигуряване на заетост, предоставяне на
услуги и други форми на пряка подкрепа
с цел преодоляване на социалната
изолация на съответната целева група.
Важна особеност на всички социални предприятия е особената симбиоза, която носят a priori – между финансовата жизнеспособност и способността да
оказват социално въздействие. Така те
постигат едновременно реализирането
на икономически, финансови и социални
цели, с което придобиват още по-голяма
ценност и стойност за обществото.
Разработването и въвеждането на
Национална Концепция за социална икономика е продължение на работата на
екипа на Министерство на труда и
социалната политика (МТСП) за цялостна
хармонизация на социалните политики с
добрите практики на държавите-членки
на ЕС на основата на констатациите и
заключенията, направени по открития
метод на координация за социална закрила и социално включване за прилагане

Repeatedly in various acts the
Economic and Social Council of the
country has emphasized that social
entrepreneurship plays an important role
for social cohesion and the creation of
growth and jobs.
Typological features of this type of
entrepreneurship in Bulgaria do not differ
greatly from those of similar enterprises in
the rest of Europe (Kumanova and
Shabani, 2013):
 There is a clear social impact – in
the main activity on a balance between
the pursuit of profit and direct support to
the social status of certain groups.
 There is a clearly defined target
group - mainly persons from socially
vulnerable groups – those who need help
to equalize their life or social status to that
of other members of society.
 There is a specific business
purpose – is aimed at improving living
standards, employment, provision of
services and other forms of direct support
in order to overcome social exclusion of
the target group.
An important feature of all social
enterprises is a special symbiosis that
carries a priori – between financial viability
and ability to have a social impact. So
they achieve simultaneous realization of
economic, financial and social objectives,
which become even greater value and
cost to society.
Development and implementation
of National Concept of social economy is
a continuation of the work of the team of
Ministry of labour and social policy for full
harmonization of social policies with best
practices in Member States on the basis
of the findings and conclusions in the
open method of coordination for social
protection
and
social
inclusion
implementation of flexibility in the labor
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на гъвкавост на пазара на труда,
съчетана със сигурност и прилагане на
подхода за активно включване.
В съвременния европейски контекст социалната икономика е утвърдена
и неотменима част от социалната среда
и мрежите за социална защита, която
генерира и съчетава успешно стопанската рентабилност и социалната солидарност. Социалната икономика е носител на демократични ценности, които поставят на първо място човека, като създава работни места и насърчава активното гражданство. Развитието на потенциала на социалната икономика е в зависимост от адекватността на създадените
политически, законодателни и оперативни условия. Реално съществуващите субекти със социална стопанска и хуманитарна дейност в страната заявяват все
по-настойчиво необходимостта от правна
и институционална диференциация в
реалната икономика, за да могат да
разгърнат своя потенциал и да взаимодействат на равноправна основа
както за постигане на синергичен социален ефект помежду си, така и във взаимодействие с държавата и корпоративната икономика.
Идентифицирани
са
следните
предизвикателства
пред
социалните
предприятия в България (Todorova, 2014):
1.
Липса на нормативно регламентирана правна рамка, свързана с
дефиниция на социалните предприятия с
цел правилно насочване на политиките в
областта – в България все още няма
легална дефиниция на социално предприятие, но има набор от характеристики
(в Националната концепция за социална
икономика), които са отправна точка за

market combined with security and
implementation approach for active
inclusion.
In the modern European context,
the social economy is an established and
integral part of social protection and social
safety nets, which produces and
successfully
combines
economic
profitability and social solidarity. The
social economy is a carrier of the
democratic values that put people first,
creating jobs and promoting active
citizenship. Development potential of the
social economy is dependent on the
adequacy of the established political,
legislative and operational conditions.
Actually existing entities with social
economic and humanitarian activities in
the country say more strongly the need for
legal and institutional differentiation in the
real economy to be able to fulfill their
potential and interact on an equal basis
for achieving synergistic social effect
among themselves and in cooperation
with state and corporate economy.
The following challenges facing
social enterprises in Bulgaria are
identified (Todorova, 2014):
1.
Lack of legal framework
relating to the definition of social
enterprises in order to properly guide
policies – in Bulgaria there is still no legal
definition of social enterprise, but has a
set of characteristics (in National Concept
for Social Economy) which are the starting
point for identifying social enterprise.

идентифициране на социално предприятие.

2.
По-голямата
част
от
социалните предприятия в България са
насочени към предоставяне на различен
вид услуги (пасивни), докато социалното
предприемачество би трябвало да се
развива в посока активно ангажиране на
целевите групи в процеса.
3.
Проблеми, срещани в
процеса на дейност на социалните предприятия: материална база, административни дейности, персонал, оборудване;

2.
The majority of social
enterprises in Bulgaria are aimed at
providing different types of services
(passive) while social entrepreneurship
should
develop
towards
active
engagement of target groups in the
process.
3.
Problems
encountered
during the operation of social enterprises:
facilities, administration, personnel, equipment;
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4.
Липса
на
достатъчни
преференции, свързани с предлагането
на продуктите на социалните предприятия на пазара;
5.
Взаимодействия с други
фирми, организации, администрации;
6.
Необходимост от обучение и мотивация на хората, работещи в
социалните предприятия и на тези, които
имат желание да постъпят на работа в
тях.
Социалното предприемачество е
един от най-иновативните начини за
постигане на по добро качество на живот,
самостоятелност и включване в обществото на лица от уязвимите групи.
Необходимостта да бъдат предприети
ключови законодателни промени, за да
се превърнат заложените в стратегически
и политически национални документи
мерки в реални механизми за подпомагане на социалното предприемачество в
България, както и успешното развитие на
социалните предприятия, изисква и
създаването на устойчиви партньорства
между бизнеса, нестопанските организации и публичния сектор – партньорства, в
които всеки един от тези актьори припознава ролята си за постигането на обществено значими социални цели и е готов
да инвестира ресурси за това (Aleksieva
et al., 2013).
Настоящата
статия
представя
изследване, в рамките на което е
направен анализ за това до каква степен
е развита и приета концепцията за
социално предприемачество и за ролята
на социалните предприятия в социалноикономическото развитие на България
чрез проучване на възможностите за
насърчаване на социалното предприемачество в страната чрез правителствена
политика, неправителствени организации, бизнес инициативи, обучения и
консултиране.

4.
Lack
of
sufficient
incentives related to the supply of
products of social enterprises in the
market;
5.
Interaction
with
other
companies, organizations, administrations;
6.
The need for training and
motivation of people working in social
enterprises and those who wish to take up
a job there.
Social entrepreneurship is one of
the most innovative ways to achieve a
better quality of life, independence and
inclusion in society of persons from
vulnerable groups. Need to be taken key
legislative changes in order set in
strategic and political national documents
measures to become real mechanisms to
support
social
entrepreneurship
in
Bulgaria, as well as the successful
development of social enterprises,
requires the creation of sustainable
partnerships between business, NGOs
and the public sector – partnerships in
which each of these actors recognizes its
role to achieve socially important
objectives and is willing to invest
resources in that (Aleksieva et al., 2013).

The article presents a study which
conducted an analysis on what extent is
developed and adopted the concept of
social entrepreneurship and the role of
social enterprises for socio-economic
development of Bulgaria by exploring
opportunities
to
promote
social
entrepreneurship in the country through
government policy, NGOs, business
initiative, training and counseling.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

Статията представя резултатите
от пилотно проучване, осъществено по
проект SESBA – Social enterprise skills
for business advisors (Умения по
социално предприемачество за бизнес

The article presents the results of a
pilot study conducted under the project
SESBA – Social enterprise skills for
business advisors, aimed at more
qualitative
research
through
the
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консултанти), с основна цел преди всичко
качествено изследване чрез отговорите,
получени в резултат на интервю с
представители на различни организации,
заемащи експертни и управленски
длъжности, като формулира основни
заключения относно настоящите нужди и
начините за стимулиране на социалното
предприемачество. Оценките са направени и представени по-долу по скалата на
Ликерт – от 1 до 5.

contributions received as a result of
interviews with representatives of various
categories of organizations in expert and
managerial positions, formulating basic
conclusions about current needs and
ways to promote social entrepreneurship.
The assessments are made and
presented below according to the Likert
scale from 1 to 5.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

Анкетирани са 104 представители
на различни видове организации от
Южен централен район, като с най-голям
дял са тези, определили се в категорията
на стопанските предприятия (59%). Добре
представени са и представителите на регионални органи, предоставящи подкрепа
на предприятия или консултантски услуги
(13%), както и представители на обучителни организации (8%). В проучването
са включени и две социални предприятия. По-голяма част от анкетираните
попадат във възрастовата група от 30 до
55 години (67%) и притежават висше
образование (82%), тъй като проучването
е ориентирано към представители на
организации, изпълняващи експертни
функции или заемащи управленски
позиции.
Посочен опит в следните сфери:
работа в кооперации, вкл. земеделски;
работа в социалната сфера; работа с
деца, лица и семейства от рискови групи;
работа с лица от социалните домове; работа като доброволец; работа като
преподавател, вкл. обучения на деца със
специални образователни потребности;
работа като счетоводител, вкл. на
социални предприятия; опит в чужбина
(Канада), вкл. наблюдения върху развитието на социалното предприемачество;
управление на човешките ресурси в
предприятието; работа в неправителствена организация; работа в общински
структури.
Анкетираните показват твърда
увереност, че във функционирането на
организациите стремежът трябва да е
към отговорност и печалба, следвани от

Respondents are representatives of
104 different types of organisations from
the South Central region, with the largest
shares are those defined in the category
of businesses (59%). the representatives
of regional authorities were well
represented,
providing
support
to
companies or consulting services (13%),
as well as representatives of educational
organizations (8%). The study also
included two social enterprises. The
majority of respondents fall in the age
group of 30 to 55 years (67%) and have a
higher education (82%), since the study
was oriented to representatives of
organizations serving in expert or
leadership positions.
The experience referred in the
following areas: work in cooperatives, incl.
agricultural; work in the social sphere;
work with children, individuals and
families at risk; work with people from
nursing homes; work as a volunteer; work
as a teacher, incl. training of children with
special educational needs; work as an
accountant, incl. social enterprises;
experience
abroad
(Canada),
incl.
observations on the development of social
entrepreneurship;
human
resource
management in the enterprise; working in
NGOs; work in municipal structures.
Respondents indicate strongly
in the functioning of organizations
striving must be after responsibility
profit, followed by social values
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that
the
and
and

социални ценности и професионални
отношения, комуникация с външната
среда и развитие на кариера. Въпросът
за личните отношения показва по-големи
вариации в сравнение с останалите и при
осредняване на поставените оценки
заема последно място. Поставянето на
отговорността
преди
печалбата
е
показателно за всеобщото мнение
относно нуждата от промяна към нови
бизнес модели, ориентирани към нещо
повече от печалбата, по-конкретно
обвързване дейностите на организациите
със значими социални цели (Таблица 1).

professional relationships, communication
with the external environment and career
development. The question of personal
relationships shows greater variation than
the other and in averaging the marks it
awarded last ranks. Placing responsibility
before profit is indicative of the consensus
on the need to change to new business
models driven by something that is more
by profit, particularly linking the activities
of organizations with significant social
goals (Table 1).

Таблица 1. Отговори на въпроса „Какво трябва един бизнес да се стреми да
постигне?”
Table 1. Answers to the question „What should a business seek to achieve?”
Комуникация с
ПрофесиоЛични
Развитие на Социални
външната
нални
Печалба отношения
Отговорност
кариера ценности
среда
отношения
Profit
Personal
Communication Responsibility
Career
Social
Professional
relations
development value
with outer
relations
environment
Напълно
несъгласен
Strongly
disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree
nor disagree
Съгласен
Agree
Напълно
съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно
Average

0

1

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

7

34

14

16

6

22

7

27

31

23

43

23

39

29

70

32

67

45

75

43

68

104

104

104

104

104

104

104

4,61

3,84

4,51

4,28

4,66

4,20

4,59

Определението за социално предприемачество, основано на реинвестиране на печалбата за социални цели, е
най-добре прието (Таблица 2). Към
акцентите на социалната мисия на
пазарно-ориентираните дейности и социалната трансформация анкетираните
са по-скоро неутрални, т.е. водещото
разбиране е към отказ от максимизиране
на печалбата за акционери и собственици в полза на обществото. Според
анкетираните е необходимо унифицирано разбиране относно същността на
социалното предприемачество, социал-

The
definition
of
social
entrepreneurship based on reinvestment
of profits for social purposes is best
accepted (Table 2). At the highlights of
the social mission of market-oriented
activities and social transformation
respondents are more neutral, ie
understanding is leading to denial of
maximizing profit for shareholders and
owners to the benefit of society.
According to the respondents a unified
understanding is needed on the essence
of
social
entrepreneurship,
social

330

ни предприятия, социална икономика и
т.н. Много често се объркват различни
понятия в резултат на непознаване на
теоретична и нормативна база, т.е. има
нужда от информационни и обучителни,
мотивационни и насърчителни дейности.
Подчертана е ролята на държавните
политики и ангажираността на местните
власти, както и проучване на „чуждия
опит“. Сред посочваните ползи от развитието на социалното предприемачество
са: възможност за развитие на социално
ангажиран бизнес; добра възможност за
помагане на хора в нужда; удовлетвореност от свършената работа.

enterprises, social economy, etc. Many
often different concepts are confused due
to ignorance of the theoretical and legal
basis, ie there is a need of information
and
training,
motivational
and
promotional activities. The role is
highlighted of government policies and
the efforts of local authorities, as well as
studies on "foreign experience". Among
the benefits of the development of social
entrepreneurship are: an opportunity to
develop socially engaged business; a
good opportunity for helping people in
need; satisfaction with work.

Таблица 2. Отговори на въпроса “До каква степен следните определения
отразяват принципните черти на социалното предприятие?”
Table 2. Answers to the question “To what extent do the following definitions
reflect the principal features of a social enterprise?”
Социалното предприятие е
Социалното предприятие е
Социалното
бизнес с преди всичко социални
организация или
предприятие е
цели, чиято печалба се
инициатива, която свързва
опера-тор в
реинвестира в дейността или
социалната мисия на
социалната
общността вместо да бъдат
нестопанска или
икономика, чиято
водени от стремеж да се
правителст-вена програма с
главна цел е да
максимизира печалбата за
подход към дейността,
постигне социална
акционери и собственици
основан на ориентация към
трансформация
Social enterprise is a business with
пазара
A social enterprise is
primarily social objectives whose
A social enterprise is an
an operator in the
surpluses are principally reinvested
organization or initiative that
social economy,
for the business or in the
marries the social mission of a
whose main aim is
community, rather than being driven
non-profit or government
to achieve social
by the need to maximize profit for
program with the markettransformation
shareholders and owners
driven approach of a business
Напълно
несъгласен
Strongly
disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree
nor disagree
Съгласен
Agree
Напълно
съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно
Average

0

0

1

0

7

6

5

46

50

30

31

26

69

20

21

104

104

104

4,62

3,62

3,58

Анкетираните като цяло показват
колебания относно това дали обществото е готово да приеме и подкрепя социалното предприемачество, като пове-

Respondents
generally
show
fluctuations on whether society is ready
to
accept
and
support
social
entrepreneurship, most are rather neutral
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чето са по-скоро неутрални (36%) и съгласни (34%). Несъгласни са 8%, а
напълно съгласни – само 23% от анкетираните. Това показва, че е необходимо
едно по-обстойно проучване на причините и търсене на начини за подобрения,
след като вече в отговорите на предходните въпроси подчертават предимствата и ползите от социалното предприемачество, които анкетираните добре
осъзнават и приемат. Анкетираните
посочват, че концепцията на социалното
предприемачество е непозната за поголяма част от обществото, а информацията относно социалното предприемачество сред стопанските организации в
България е недостатъчна и е необходимо да се работи системно и последователно за повишаване на информираността и мотивация за развитие на социални
предприятия.
Общото мнение на анкетираните
е, че социалното предприемачество
трябва да се насърчава от европейските
програми, стратегиите за регионално и
местно развитие и политиката на държавата, както и да бъде осигурено национално финансиране (Таблица 3). Въпросът за това доколко трябва и е уместно
да се разчита на финансирането, предоставяно от европейски фондове и програми и националния бюджет, както и
степента на намеса на държавата, е
един от основните, дискутирани от анкетираните в следващите отворени въпроси за мнения и препоръки. Това е и
ключовият момент в развитието на
социалните предприятия – разчитане на
финансиране с временен характер или
самостоятелно и последователно развитие за постигане на устойчивост. Направените допълнения от някои анкетирани,
макар и неточни и непълни, насочват
вниманието към ролята на гражданското
общество,
обществената
подкрепа,
дарителството, като дори се подчертава
нуждата от прилагане на индивидуални
подходи.

(36%) and agree (34%). Dissenters are
8% and fully agree – only 23% of
respondents. This shows the need for a
more thorough study of the causes and a
need to seek improvements once the
answers to the above questions highlight
the advantages and benefits of social
entrepreneurship that respondents are
well aware of and accept. Respondents
indicated that the concept of social
entrepreneurship is unknown to the
majority of society, and information on
social entrepreneurship among business
organizations in Bulgaria is insufficient
and needs to work systematically and
consistently to raise awareness and
motivation for the development of social
enterprises.

The general opinion of the
respondents
is
that
social
entrepreneurship should be promoted by
European programs, strategies for
regional and local development and the
state policy, and to ensure national
funding (Table 3). The question of how it
is appropriate to rely on funding provided
by the European funds and programs, the
national budget and the degree of state
intervention, is one of the main discussed
by respondents in the following open
questions
about
opinions
and
recommendations. This is the key
moment in the development of social
enterprises – reliance on temporary
financing or separately and sequentially
development
towards
sustainability.
Additions made by some, albeit
inaccurate and incomplete, point to the
role of civil society, public support,
donations and even highlights the need to
implement individual approaches.
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Таблица 2. Отговори на въпроса “До каква степен следните определения
отразяват принципните черти на социалното предприятие?”
Table 2. Answers to the question “To what extent do the following definitions
reflect the principal features of a social enterprise?”
Социалното предприятие е
Социалното предприятие е
Социалното
бизнес с преди всичко социални
организация или
предприятие е
цели, чиято печалба се
инициатива, която свързва
опера-тор в
реинвестира в дейността или
социалната мисия на
социалната
общността вместо да бъдат
нестопанска или
икономика, чиято
водени от стремеж да се
правителст-вена програма с
главна цел е да
максимизира печалбата за
подход към дейността,
постигне социална
акционери и собственици
основан на ориентация към
трансформация
Social enterprise is a business with
пазара
A social enterprise is
primarily social objectives whose
A social enterprise is an
an operator in the
surpluses are principally reinvested
organization or initiative that
social economy,
for the business or in the
marries the social mission of a
whose main aim is
community, rather than being driven
non-profit or government
to achieve social
by the need to maximize profit for
program with the markettransformation
shareholders and owners
driven approach of a business
Напълно
несъгласен
Strongly
disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree
nor disagree
Съгласен
Agree
Напълно
съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно
Average

0

0

1

0

7

6

5

46

50

30

31

26

69

20

21

104

104

104

4,62

3,62

3,58

Необходимостта от повишаване на
осведомеността на обществото относно
социалното предприемачество е приета
от анкетираните по отношение на
посочените предварително варианти на
информационни кампании, организирани
от държавни органи или неправителствени организации; брошури, книги и други
материали; ТВ спотове и др.; неформални обучения (Таблица 4). Дадените допълнителни опции от някои анкетирани
подчертават значимостта на социалните
мрежи и споделяне на добри примери,
като е отбелязан акцент на най-ранното
училищно образование и нуждата от
индивидуални подходи отново.

The
need
to
raise
public
awareness of social entrepreneurship has
been adopted by respondents in respect
of the preliminary versions of the
awareness campaigns organized by
public authorities or non-governmental
organizations; brochures, books and
other materials; TV spots, etc.; informal
training (Table 4). The additional options
given by some respondents stress on the
importance of social networks and
sharing good examples, as it is stated a
focus on the most early school education
and the need for individual approaches
again.
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Таблица 4. Отговори на върпоса „Начини за повишаване на осведомеността
на обществото относно социалното предприемачество”
Table 4. Answers to the question „Ways of raising awareness at community level
about social entrepreneurship include”
Целенасочени
Целенасочени
информационни
информационни
кампании,
кампании,
организирани от
организирани от
държавни органи
неправителствени
Purposeful
организации
information
Purposeful information
campaigns
campaigns organized by
organized by state
ngos
authorities
Напълно
несъгласен
Strongly
disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree
nor disagree
Съгласен
Agree
Напълно
съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно
Average

ТВ спотове
Брошури,
и други
книги и
Нефорпромомални
други
ционални
обучения Друго
материали
материали
Brochures,
NonOther
TV spots
formal
books and
and other
trainings
other
promotional
materials
materials

0

0

0

0

1

0

0

2

2

2

2

0

10

5

26

29

15

99

28

30

37

35

30

2

66

67

39

38

56

3

104

104

104

104

104

104

4,54

4,56

4,09

4,05

4,33

3,08

Разглеждането на най-значимите
бариери в развитието на социалното
предприемачество насочва вниманието
към възможностите за финансиране и
липсата на държавни политики, следвани от липса на знания и липса на
правна структура (Таблица 5). Местната
бизнес среда, кредитния достъп, обществените възприятия, пазарният достъп и
липсата на консултантски услуги също
затвърждават мястото си сред основните
проблеми. Направените допълнения са
фокусирани върху тежката бюрократична
среда, липсата на желание за социално
предприемачество, липсата на обществен интерес и липсата на предприемаческа култура.

Consideration
of
the
most
significant barriers to the development of
social entrepreneurship focuses on
funding opportunities and the lack of
government policies pursued by the lack
of knowledge and lack of legal structure
(Table 5). Local business environment,
credit access, public perceptions, market
access and the absence of consultants
also solidified their place among the
major problems. The additions made
focused on the heavy bureaucratic
environment, the lack of desire for social
entrepreneurship, lack of public interest
and a lack of entrepreneurial culture.
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Таблица 5. Отговори на въпроса „Кои са най-значимите проблеми / бариери
в развитието на социалното предприемачество?”
Table 5. Answers to the question „What are the most significant problems /
barriers in social entrepreneurship development?”
Местна
Възмож- Липса Липса на
бизнес Обществ.
на консултант
ности за
среда възприятия
финанси- знания ски услуги
Community
Local
Lack of Lack of
ране
business perceptknowle advisory
Funding
ions
environopportunities dge
services
ment
Напълно
несъгласен
Strongly
disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree
nor disagree
Съгласен
Agree
Напълно
съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно
Average

Липса на Липса на
правна държавни Кредитен Пазарен
структура политики достъп достъп Друго
Credit
Market Other
Lack of
Lack of
legal
state
access
access
structure policies

0

1

0

1

4

0

0

0

0

0

6

9

0

9

13

3

1

3

5

0

24

25

9

15

17

25

12

33

35

99

40

34

33

27

34

32

30

35

30

1

34

35

62

52

36

44

61

33

34

4

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

3,98

3,89

4,51

4,15

3,82

4,13

4,45

3,94

3,89

3,09

Сред
посочените
нужди
и
възможности за подкрепа на социалните
предприятия анкетираните подчертават
обучение, финансиране, законова рамка,
консултации и предприемаческа ориентация (Таблица 6). Добри са резултатите
и по-отношение на насърчаване, достъп
до обществени поръчки и вдъхновение.
Сред направените допълнения на възможните опции са тези, свързани с
обществения интерес и подкрепа,
осведоменост на обществото и промяна
на мисленето.

Among
the
needs
and
opportunities to support social enterprises
the survey emphasizes on training,
funding, legal framework, consulting and
entrepreneurial orientation (Table 6).
Good results are also acquired in terms
of
promoting
access
to
public
procurement and inspiration. Among the
additions made possible options are
those associated with public interest and
support, public awareness and change of
thinking.
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Обучение
Training

Консултации
Advice

Вдъхновение
Inspiration

Предприемаческа
ориентация
Entrepreneurial
orientation

Насърчаване
Encouragement

По-добра законова
рамка
Better legal frameworks

Достъп до възможност
за об-ществени
поръчки
Access to public
procurement
opportunities

Друго
Other

Напълно
несъгласен
Strongly disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален Neither
agree nor disagree
Съгласен / Agree
Напълно съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно / Average

Финансиране
Funding

Таблица 6. Отговори на въпроса „От каква подкрепа се нуждаят социалните
предприятия?“
Table 6. Answers to the question „What supports do social enterprises need?”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

9

10

11

28

17

16

12

23

98

35

23

29

35

23

34

29

27

1

60

70

62

41

63

54

63

54

5

104
4,49

104
4,56

104
4,45

104
4,13

104
4,42

104
4,37

104
4,49

104
4,30

104
3,11

По отношение на типа на нужните консултантски услуги анкетираните категорично наблягат на тези в
областта на управлението, финансиране на дейността и участие във финансиращи програми, набирането на
средства, стратегическо управление,
правни услуги и достъп до пазари.
Консултантските услуги в областта на
бизнеспланирането,
технологиите,
маркетинговите анализи и партисипативното лидерство също получават
добра оценка (Таблица 7).
Сред допълненията се откроява
ролята на консултантите в обучението на
служителите в социалните предприятия,
осъществяването на контакти и трайни
взаимоотношения със социални партньори, възможностите за развиване на
социални дейности и комуникациите.
Едно много интересно становище е
изразено от представител на общинска
структура, че консултантските услуги
следва да бъдат периодични, а не
постоянни, което насочва вниманието
към необходимостта от изграждане на
капацитет и постигане на самостоятелност в различни аспекти – икономически
и управленски.

Regarding the type of required
consultancy
services
respondents
strongly
emphasize
those
in
management, financing and participation
in financing programs, fundraising,
strategic management, legal services and
access to markets.
Consulting services in the areas of
business planning, technology, marketing
analysis and participatory leadership also
get a good score (Table 7).
Among
the
additions
are
highlighted the role of counselors in
training of staff in social enterprises,
establishment of contacts and lasting
relationships
with
social
partners,
opportunities to develop social activities
and communications. A very interesting
opinion expressed by the representative
of the municipal structure that consulting
services should be periodic rather than
constant, which draws attention to the
need to build capacity and achieve selfsufficiency in various aspects – economic
and governance.
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Технологии
Technology

Финанси/Finances

Набиране на средства
Fund raising

Партисипативно лидерство
Participatory leadership

Бизнес планиране
Business planning

Маркетингови анализи
Market analyses

Участие във финансиращи
програми
Participation in funding
programmes

Достъп до пазари
Access to markets

Стратегическо планиране
Strategic planning

Управление
Governance

Друго
Other

Напълно несъгласен
Strongly disagree
Несъгласен Disagree
Неутрален
Neither agree nor
disagree
Съгласен / Agree
Напълно съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно / Average

Правни услуги
Legal services

Таблица 7. Отговори на въпроса „Какъв тип консултантски услуги са найнужни за социалните предприятия?”
Table 7. Answers to the question „What kind of advisory services are the most
needed in social enterprises?”

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

2

1

2

1

0

0

0

0

13

28

11

16

43

22

31

14

21

14

12

99

50

39

41

35

34

43

37

36

35

36

37

0

41

34

52

52

25

38

34

53

48

54

55

5

104
4,27

104
4,00

104
4,39

104
4,33

104
3,79

104
4,13

104
3,99

104
4,36

104
4,26

104
4,38

104
4,41

104
3,10

Сред анкетираните е налице консенсус, че има нужда от специализирани
обучения в областта на социалното
предприемачество.
Професионалното
обучение се оказва най-подходящо според осреднените оценки, дадени от анкетираните, следвано от неформалното и
самостоятелното обучение. По отношение на висшето и средното образование
колебанията са по-големи (Таблица 8).
Направените допълнения насочват вниманието към дуалното образование,
отделните обучителни програми, началното училищно образование. Оценката
на нуждата от обучения в различни
области подчертава управление, стратегическо управление, бизнес планиране,
участие във финансиращи програми,
финанси, набиране на средства, правни
услуги и достъп до пазари. Нуждата от
обучения в областта на маркетингови
анализи, технологии и партисипативно
лидерство е оценена по-ниско от
анкетираните (Таблица 9). Допълненията
са ориентирани към нуждата от обучения
за самата същност на социалното
предприемачество, социални услуги,
меки умения, ИКТ и комуникативни
умения, психологически обучения.

Among respondents there is a
consensus that specialized training is
needed
in
the
field
of
social
entrepreneurship. Vocational training is
proving the most appropriate according to
the average estimates given by
respondents, followed by formal and
informal learning. In terms of higher and
secondary education fluctuations are
larger (Table 8). The additions made
point to the dual education, individual
training
programs,
primary school
education. Assessing the need for training
in different areas the respondents’ answers
emphasize
management,
strategic
management,
business
planning,
participation
in
funding
programs,
finances, fundraising, legal services and
access to markets. The need for training
in the field of marketing analysis,
technology and participatory leadership is
valued lower by respondents (Table 9).
The additions are oriented towards the
need of training on the very essence of
social entrepreneurship, social services,
soft skills, ICT and communication skills,
psychological trainings.

337

Таблица 8. Отговори на въпроса „. Според Вас какъв тип образование /
обучение е най-подходящо?”
Table 8. Answers to the question „What kind of education / training is the most
suitable according to your opinion?”
Средно
образование
Formal
education at
secondary level

Висше
образован
ие
Higher
education

Професионалн
о обучение
Vocational
training

Неформално и
самостоятелно
обучение
Non-formal and
informal training

Друго
Other

1
8

0
3

0
1

0
7

0
0

47
23

32
27

19
25

18
19

98
1

25
104
3,61

42
104
4,04

59
104
4,37

60
104
4,27

5
104
3,11

Напълно несъгласен
Strongly disagree
Несъгласен Disagree
Неутрален
Neither agree nor
disagree
Съгласен / Agree
Напълно съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно / Average

Финанси
Finances

Набиране на средства
Fund raising

Партисипативно лидерство
Participatory leadership

Бизнес планиране
Business planning

Стратегическо планиране
Strategic planning

Управление
Governance

Друго
Other

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

14

33

16

16

34

14

28

11

27

13

14

96

51

38

39

43

37

44

39

40

31

35

33

0

39

33

49

44

32

46

36

53

46

56

57

8

104
4,24

104
4,00

104
4,32

104
4,25

104
3,96

104
4,31

104
4,06

104
4,40

104
4,18

104
4,41

104
4,41

104
3,15

Относно типа институции, които
трябва да предоставят специализирани
обучения в областта на социалното
предприемачество, фокусът при оценката на анкетираните пада върху организациите, предлагащи специализирани консултантски услуги и центровете за професионално обучение. Висшите училища, професионалните училища и колежи

Маркетингови анализи
Market analyses
Участие във финансиращи
програми
Participation in funding
programmes
Достъп до пазари
Access to markets

Технологии
Technology

Напълно несъгласен
Strongly disagree
Несъгласен/Disagree
Неутрален
Neither agree nor
disagree
Съгласен / Agree
Напълно съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно / Average

Правни услуги
Legal services

Таблица 9. Отговори на въпроса “В кои направления е необходимо
обучение?“
Table 9. Answers to the question “In which fields is training needed?

On the type of institutions that
should provide specialized training in the
field of social entrepreneurship the focus
in assessing by the respondents falls on
organizations
offering
specialized
consulting services and vocational
training
centers.
Higher
schools,
vocational schools and colleges and
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и средните училища получават по-малка
подкрепа, което е в съответствие с
отговорите на предишен въпрос за вида
на образование / обучение. Специфичните допълнение, за които има сериозни
основания, са неправителствените организации, началните училища (както вече
е отбелязано в някои от предишните
въпроси) и обучения с самите организации.
Посочените оценки, направени от
анкетираните, дават основание да се
направи един важен извод относно значимостта на професионалното обучение,
неформалното и самостоятелното учене,
вкл. чрез организации извън / с основни
дейности извън формалната образователна система (в частност консултантски
организации) и обучения на работното
място.
Подчертаното значение на неформалното обучение в отговорите на предходните въпроси се потвърждава и от
дадената най-висока осреднена оценка
за уъркшопи и семинари, следвана от
дългосрочни курсове, краткосрочни курсове и редовни предмети / дисциплини,
част от учебните планове на формалното образование. В допълненията отново е
подчертано дуалното образование и обученията на работното място (Таблица 10).

secondary schools receive less support,
which is in line with the answers to the
previous question about the type of
education / training. Specific addition to
which there are serious grounds are
NGOs, primary schools (as already noted
in some of the previous issues) and
training
within
the
organizations
themselves.
The
estimates
made
by
respondents give reason to make an
important point about the importance of
vocational training, formal and informal
learning, incl. by organizations outside /
with main activities outside the formal
education
system
(in
particular
consultancies) and training in the
workplace.
The
importance
of
informal
learning stressed in the answers to the
above questions is confirmed and given
the highest average score for the
workshop and seminars, followed by
long-term courses, short courses and
regular subjects / disciplines part of the
curricula of formal education. In additions
it is again underlined the dual education
and training in the workplace (Table 10).

Таблица 10. Отговори на въпроса „В какви курсове?”
Table 10. Answers to the question „Through which type of courses?”

Напълно
несъгласен
Strongly disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree nor
disagree
Съгласен / Agree
Напълно съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно / Average

Редовни предмети /
дисциплини, част от
учебните планове на
формалното образование
Regular courses as part of
the formal education
curricula

Дългосрочни
курсове
(1 - 6 месеца)
Long-term
courses
(1 - 6 months)

0

1

0

1

1

3

1

7

3

0

38
25

28
30

31
26

24
29

99
1

38
104
3,94

44
104
4,11

40
104
3,95

47
104
4,13

3
104
3,05
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Краткосрочни
курсове
Уъркшопи и
(1 - 2 седмици)
семинари Друго
Short-term
Workshops Other
courses
and seminars
(1 - 2 weeks)

Оценките на формата на обучение
насочват отново към обученията на
работното място, както и смесените
обучения, електронните обучения, които
изместват традиционните редовна и
задочна форма, осигурявайки висока
степен на достъпност и гъвкавост.
Допълненията насочват към задължителни предмети по социално предприемачество във формалното образование,
но и към самостоятелно обучение, подчертавайки за пореден път значението
на дейностите за повишаване на
мотивацията за развиване на социално
предприемачество и личната мотивация
за обучение и развитие (Таблица 11).

Estimates of the form of training
are again oriented towards training in the
workplace, as well as blended learning,
e-learning, which replace traditional fulltime and part-time, providing high
availability and flexibility. The additional
remarks referred to the compulsory
subjects in social entrepreneurship in
formal education, but also to selflearning, stressing once again the
importance of activities to increase
motivation
for
developing
social
entrepreneurship and personal motivation
for training and development (Table 11).

Таблица 11. Отговори на въпроса “В каква форма е необходимо обучение?”
Table 11. Answers to the question “In what form is training needed?”

Напълно
несъгласен
Strongly disagree
Несъгласен
Disagree
Неутрален
Neither agree nor
disagree
Съгласен / Agree
Напълно съгласен
Strongly agree
Общо / Total
Средно / Average

Редовна
Full-time

Задочна
Part-time

Обучение на
работното
място
On-the-job
training

Екурсове
Ecourses

Смесени
обучения
Blended learning

Друго
Other

0

0

0

1

0

1

3

1

0

4

1

0

41
20

35
29

14
25

18
19

20
16

100
0

40
104
3,93

39
104
4,02

65
104
4,49

62
104
4,32

67
104
4,43

3
104
3,04

Отговорите
на
въпроса
за
уменията, които трябва да притежават
социалните предприемачи, показва много добри и добри оценки на всички
изброени в следната низходяща градация: управление; работа в екип; инициативност; комуникационни умения;
отвореност за промяна; иновативност;
организационна структура и култура;
самостоятелно вземане на решения;
идентифициране на нови бизнес възможности; проактивност; управление на
доброволци; оценка и управление на
риска; разбиране на мотивациите и
вижданията на заинтересованите страни;
връзка с местни общности; сътрудничество с местни власти и институции;

Answers to questions about the
skills required of social entrepreneurs,
showed very good and good grades all
listed in the following descending
gradation:
management;
teamwork;
initiative; communication skills; openness
to change; innovativeness; organizational
structure and culture; independent
decision-making; identify new business
opportunities;
proactivity;
volunteer
management; assessment and risk
management; understanding of the
motivations
and
views
of
the
stakeholders; connection with local
communities; cooperation with local
authorities and institutions; networking;
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изграждане на мрежи; приспособимост;
творческо мислене при неясни проблеми; дефиниране на проблеми, възможности и решения със създаване на
стойност; партисипативно лидерство;
устойчивост при и учене чрез грешки;
действие след анализ; демократично
управление; получаване на легитимност;
следване на лична реализация като член
на професия, създаваща стойност.
Анализът на отговорите дава
възможност да се обобщят препоръки за
насърчаване на социалното предприемачество в няколко тематични области:
концептуална база и ценностна система,
регулаторна рамка и институции, подкрепа, модели, обучение, сътрудничество. Преследването на социални инициативи и осъзнаването на личната отговорност сред респондентите е похвално, но
отговорите подчертават необходимостта
от повишаване на осведомеността, придобиване на знания, умения и компетенции за развитието на социалното предприемачество. Освен това и в тази
връзка необходимостта от консултантски
услуги е неоспорима, както и ролята на
консултантите и консултантските организации за насърчаване на социалното
предприемачество.

adaptability; creative thinking in vague
problems;
defining
the
problems,
opportunities and solutions to create
value; participatory leadership; resistance
and learning through mistakes; action
after analysis; democratic governance;
obtaining legitimacy; pursuit of personal
fulfillment as a member of a profession
that creates value.
The analysis of the questionnaires
provides an opportunity to summarize the
recommendations to promote social
entrepreneurship in several thematic
areas: conceptual base and value
system, regulatory framework and
institutions, support, models, training,
cooperation. The pursuit of social
initiatives and awareness of personal
responsibility among respondents is
commendable,
but
the
responses
highlight the need for raising awareness,
acquiring
knowledge,
skills
and
competences for the development of
social entrepreneurship. Moreover, in this
regard the need for consulting services is
undeniable, and the role of consultants
and consultancy organizations to promote
social entrepreneurship.

ИЗВОДИ

CONCLUSIONS

Представеното проучване дава
възможност да се направят важни изводи за състоянието на социалното предприемачество и начините за неговото
насърчаване, като поставя специален
акцент върху необходимата подкрепа и
ролята на обучаващите и консултантските организации в изграждането на
капацитет. Основните препоръки за
насърчаване на социалното предприемачество включват:
Концептуална база и ценностна
система: необходимо е единно разбиране за същността на социалното предприемачество, социалните предприятия,
социалната икономика и т.н. Много често
различни понятия са обърквани поради
незнание на теоретичната и правната
основа, т.е. има нужда от информация и
обучение,
както
и
мотивация
и
насърчаване;

The study presented provides
important implications on the state of the
social entrepreneurship and ways of its
encouragement putting a special accent
on the needed support and the role of
training and advisory organizations in
building
capacity.
The
main
recommendations to promote social
entrepreneurship include:
Conceptual base and value
system: a unified understanding is
needed on the essence of social
entrepreneurship, social enterprises,
social economy, etc. Many often different
concepts are confused due to ignorance
of the theoretical and legal basis, ie there
is a need of information and training
activities,
also
motivational
and
encouragement;
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Регулаторна рамка и институции: правителствени политики в подкрепа на инициативите за социално предприемачество; те трябва да включват
държавните
(общински)
и
частни
структури;
Подкрепа: държавата и местното
самоуправление могат да улеснят
процеса, но инициативата трябва да
идва от частния сектор;
Модели: по-добрият вариант е
всяка организация да развива социални
дейности, макар и в по-малък обхват,
отколкото да разчита на по-малко, но
по-големи социални предприятия.
Обучение: създаването на система от ценности трябва да започне от
ранна възраст. По този начин желанието
за развитие на социалното предприемачество ще се прояви като необходимост,
като задължителен елемент на бизнес
организацията. Предоставяне на обучения по конкретни програми, събития и
т.н., в които участниците могат да се
присъединят –
за да получават
информация, опит и резултат в тяхното
развитие.
Сътрудничество:
държавата,
местните власти и частните производители да обединяват и създават връзки
помежду си в подкрепа на развитието на
социалното предприемачество; социалните предприемачи да се обединяват в
асоциации, като обменят опит и идеи.

Regulatory
framework
and
institutions:
government
policies
supporting
initiatives
for
social
entrepreneurship needed; they must
include the state (municipal) and private
structures;
Support:
state
and
local
government can only facilitate the
process, but the initiative must come from
the private sector;
Models: the better option is each
company to develop social activities,
albeit in a smaller scope, rather than
relying on fewer but larger social
enterprises.
Training: establishment of a value
system should start from an early age.
Thus the desire for development of social
entrepreneurship will be manifested as a
necessity, as a mandatory element of the
business organization. To provide training
in specific programs, events, etc., in
which participants can join - receive
information, experiences and a result in
their development.
Cooperation:
state,
local
governments and private producers to
unite and create links among themselves
on supporting the development of social
entrepreneurship; social entrepreneurs to
unite in associations by exchanging
experiences and ideas.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Изложението е свързано с преглед
и анализ за последните години на развитието на две жизнено важни идеи за
българското общество – малкия бизнеси
социалното програмиране. Увеличаващият се капацитет на социалното програмиране и доказаната жизнеспособност на
малкия бизнес създават условия дори в
кризисни ситуации успешните идеи да
генерират немалко материални и нематериални блага, така необходими на
обществото за неговото съществуване и
усъвършенстване. Симбиозата на тези
два социално-икономически феномена
формира условия при които редица
инициативи намират път за реализация.
А реално при създадената икономическа
ситуация редица отрасли продължават
да съществуват именно чрез присъствието на субекти, носещи чертите на малък
бизнес, които успешно и активно присъстват в осъществяването на социални

The exhibition is related to the
review and analysis for the last years of
the development of two vital ideas for the
Bulgarian society – small business and
social programming. The increasing
capacity of social programming and the
proven viability of small businesses create
conditions, even in crisis situations, for
successful ideas to generate many
tangible and intangible goods that society
needs for its existence and perfection.
The symbiosis of these two socioeconomic
phenomena
forms
the
conditions in which a number of initiatives
find way for realization. Indeed, in the
established economic situation, a number
of sectors continue to exist precisely
through the presence of small business
entities who successfully and actively
participate in the implementation of social
programs and declare their expectations
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програми и заявяват своите очаквания
към структурирането на програмни рамки.
Ключови думи: малък бизнес;
социална програма; социална адаптация

for the structuring of program frameworks.

За малкия бизнес е писано достатъчно много, а същевременно и твърде
недостатъчно. Основанието за това твърдение се корени в неговата възможност
да се появява навсякъде, където има
определен дефицит в производството и
на стоки и на услуги, провокиран от
закривеното на определени стари заводи
и предприятия. И именно при такива
условия се проявява неговото творческо
начало и предприемачески дух.
Анализът на явлението “малък
бизнес” е един процес в който и огромния
обем проучена литература и изчерпателната ретроспекция не могат точно да
причислят появата и възникването към
конкретен момент от еволюцията на съзнателната човешка активност. Сигурното
е, че прегледът на всички направления и
посоки в които се появява и развива този
социално-икономически феномен доказват, че неговия път е достатъчно много
дълъг и началото се крие в древността
(Maymeskulov, 2014). Дали нуждата да се
съхранят в семейството някакви специфични професионални умения и навици
или възможността да се гарантирана
съществуването на определени малки
личностни формирования е първопричината или поводът не е толкова важно.
Същественото е, че макар и ограничен и
малък и като определение и обем този
тип съзнателна и целенасочена човешка
изява е оставила много дълбоки следи
върху процеса на развитие и усъвършенстване засягащ миналото и настоящето на човешкия род.
Обобщени данни от последните
години доказват, че в световен мащаб на
малкия бизнес се падат над 70% и като
организация на труд и като присъствие.
Въпреки, че по тези факти съществуват
доста противоречиви мнения се счита, че
отнесени към България на малкия бизнес
се пададялв диапазона90 – 93%. В
структурата на този впечатляващ дял
единствената променлива е точното
съотношение микропредприятия - малки

It has been written enough for the
small business, and at the same time
insufficient. The reason for this claim is
rooted in its ability to appear wherever
there is a certain shortage in production
and goods and services provoked by the
closing of certain old factories and
enterprises. It is in such conditions that
the
creative
beginnings
and
entrepreneurial spirit are manifested.

Key words: small business; social
program; social adaptation

The analysis of the „small business”
phenomenon is a process in which the
vast amount of literature studied and the
exhaustive
retrospection
cannot
accurately account for the occurrence and
emergence at a particular point in the
evolution of conscious human activity. It is
certain that the review of all directions
andareas in which this socio-economic
phenomenon emerges and develops
proves that its path is sufficiently long and
the
beginning
lies
in
antiquity
(Maymeskulov, 2014). It is not so
important whether the need to preserve
any specific professional skills and habits
in the family or the possibility of ensuring
the existence of certain small personality
formation is the root cause or the
occasion. What is important is that,
although limited and small, both as a
definition and capacity, this type of
conscious
and
purposeful
human
expression has left very profound marks
of the process of development and
improvement affecting the past and
present of the human race.
Summarized data from the recent
years prove that worldwide thesmall
business accounts for more than 70%
both for work organization and for
presence. Although there are rather
contradictory opinions on these facts, it is
considered that in Bulgaria the share of
small business accounts for about 9093%. In the structure of this impressive
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предприятия по смисъла на българското
законодателство. Написаното дотук формира впечатлението, че обобщаващата
категория “малък бизнес” има все поосезаемо присъствие в съвременния
икономически живот (Stoyanov, 2014).
Разнородните изяви създават известна
трудност за пълно и изчерпателно дефиниране. В този контекст може би поудачно е да бъдат анализирани ключовите характеристики, които определят този
феномен и го конкретизират.
Анализът на малкия бизнес дава
основание да се счита, че неговата
същност се уповава върху предприемаческия дух и развитието на проектното
мислене.
Тази
концептуално-идейна
симбиоза предоставя доказателства, че е
твърде трудно и рисковано да се посочи
кое и при какви условия се обособява
като причина и кое като следствие.
И все пак по хронология предприемачеството като явление привлича
вниманието на редица учени икономисти
от дълго време, т.е. много преди да се
появи идеята за проектите и промененото
около тях мислене. Освен това теоретичните разработки, разглеждащи предприемачеството малко по-рано създават
условия да се счита че в икономическата
стагнация на 70-те години на ХХ-ти век
така наречената “предприемаческа революция” е шанс или алтернатива за икономическо развитие. Тази идея намира
последователи и при трансформациите
настъпили в икономиките на постсоциалистическите икономики в началото на
90-те години.
Най-общо може да се каже, че и
във фундаменталните класически трудове на икономическата теория (Смит, Сей,
Мил и др.), а и в съвременните не
съществува еднозначно определение на
социално-икономическия феномен предприемачество.
Обяснението за това може да се
търси в няколко посоки:
Първо. Икономистите фокусират
вниманието си върху едрия бизнес (Brock
and Evans, 1989).
Второ. Развитието на модели и
теории, построени върху точни науки
(Bygrave and Hofer,1991).

share, the only variable is the exact ratio
of micro-enterprises - small enterprises
under the meaning of the Bulgarian
legislation. This written so far has formed
the impression that the„small business”
generic category has an increasingly
tangible presence in modern economic life
(Stoyanov, 2014). Variousmanifestations
create some difficulty for a full and
comprehensive definition. In this context,
it may be more appropriate to analyse the
key features that define this phenomenon
and specify it.
The analysis of small business
gives reason to believe that its essence
relies on the entrepreneurial spirit and the
development of project thinking. This
conceptual-ideological symbiosis provides
evidence that it is too difficult and risky to
indicate what and under what conditions
is differentiated as a cause and what as a
consequence.
Still,
in
chronology,
entrepreneurship as a phenomenon has
attracted the attention of a number of
scholar economists long time ago, i.e.
long before the appearance of theconcept
of the projects and the changed thinking
related them. In addition, the theoretical
developments looking at entrepreneurship
a little earlier create the conditions to
consider that in the economic stagnation
s
of the 1970 the so-called "entrepreneurial
revolution" is a chance or an alternative
for the economic development. This idea
finds followers in the transformations that
took place in the economies of the postsocialist economies in the early 1990s.
Generally, it can be said that in the
fundamental classical studies of economic
theory (Smith, Say, Mill, etc.) and in the
contemporary
ones
there
is
no
unambiguous definition of the socioeconomic
phenomenon
of
entrepreneurship.
Explanation of this may be sought
in several ways:
First. Economists focus their
attention on the big business (Brock and
Evans, 1989).
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Трето. Многопосочните търсения в
оптимизиране на държавното регулиране.

Реално, ако трябва да бъдат
регистрирани определения и дефиниции
за предприемачеството може би списъкът ще бъде много дълъг, защото все пак
явлението съществува от XVII в.
(Andronov and Aleksandrova, 2003) [5]
Отношение по този въпрос се вземали
освен споменатите класици икономисти и
Маршал, Найт, Шумпетер, Тюнен, Мизес,
Хайек, Кирцнер, Акс, Кан, Соколоф и др .
Анализът на различните дефиниции доказва, че във всяка от тях фокусът
на гледната точка засяга различни
съществени характеристики на явлението. Диапазонът е твърде широк от
наличието на непредсказуем риск, според Кантийон до формирането на предприемачески доход, фокусиран от Сей от
една страна, а от друга от реализацията
на особен тип личностно поведение
коментирано от Шумпетер до систематично инвестиране в иновационна дейност,
отразени от Кан и Соколоф (Andronov and
Riskat, 1985).
Все пак обобщавайки една дузина
дефиниции може да се твърди, че
предприемаческата дейност е процес по
създаване на организация с комерческа
цел, която употребява в своята дейност
конкретни операции и определени
ресурси при висок риск за достигане на
фиксирани резултати (Draft, 2005).
Другото убеждение което се
придобива при критичния преглед на
схващанията за предприемачеството е,
че то в преобладаваща степен може да
бъде почти идентично с опитите да се
открият характеристики, придобиващи
свойства на дефиниции за малкия
бизнес. Казано с други думи в повечето
случаи двигател на малкия бизнес е
субектът притежаващ предприемачески
дух, който реализира своите идеи във
високорискова пазарна среда (Davidkov,
1993), като се съобразява с редица
правни и нравствени ограничения и
заявени или наложени йерархически
зависимости.
Другата концепция, която се консолидира с предприемаческата концепция и
оказва влияние върху развитието на

Second. The development of
models and theories built on exact
science (Bygrave and Hofer, 1991).
Third. Multi-directional searches in
optimizing government regulation.
Indeed, if quialifiers and definitions
of entrepreneurship have to be registered,
perhaps the list will be very long, because
the phenomenon has existed since the
th
17 century (Andronov and Aleksandrova,
2003). Opinion on this issue was
provided, in addition to the quoted
classical economists, also by Marshall,
Knight,
Schumpeter,Thünen,
Mises,
Hayek, Kirzner, Axe, Kahn, Sokoloff, and
others.
The analysis of the various
definitions proves that in each of them the
focus of the point of view affects different
essential
characteristics
of
the
phenomenon. The range is far too wide
from the existence of unpredictable risk,
according to Cantillon, to the formation of
entrepreneurial income, focused by Say
on the one hand, and on the other, the
implementation of a particular type of
personal behaviour commented by
Schumpeter to the systematic investment
in innovation, reflected by Kahn and
Sokoloff (Andronov and Riskat, 1985).
However, by summarizing a dozen
definitions, it can be argued that
entrepreneurial activity is a process of
establishing an organization with a
commercial purpose, which uses in its
activity specific operations and certain
resources at high risk to achieve fixed
results (Draft, 2005).
The other conviction that emerges
from the critical review of entrepreneurial
perceptions is that it can predominantly be
almost identical to the attempts to
discover features that acquire definitions
of the small business. In other words, in
most cases, a small business engine is
the
entrepreneurial
spirit
of
the
entrepreneur who implements his ideas in
a high-risk market environment (Davidkov,
1993), taking into account a number of
legal and
moral constraints
and
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идеята за малък бизнес е навлизането на
проектите в съвременната икономическа
действителност. Макар значително много
по-нова идеята за проектите и развитието на проектното мислене генерират
доста сериозен икономически ефект, поради който смело последните години на
ХХ-ти век могат да бъдат припознати като
своеобразна “проектната революция”.

Опитите да бъде дефинирано
понятието „проект” регистрират два подхода при определянето на неговата същност. Единият го разглежда като съвкупен
процес, свързан с определен специфичен
резултат, а другият като съвкупност от
логически подредени дейности, планирани с конкретна продължителност и определена цел.
Разглеждайки малкия бизнес като
специфична форма на социално-икономическо съществуване и развитие може
би по-удачно е към него да бъде
приобщен първия подход. В този смисъл
въпреки наличието на множество дефиниции по-целесъобразно е да се възприеме, че “проектът е отделно предприятие с определени цели, често включващи изисквания за време, стойност и
качество на желаните резултати“ (APM,
1992).
Минималната
несъвместимост
между същността на проекта и тази на
малкия бизнес е съдържащата се в
определението неуточненост за ползването на времевия ресурс. Но и тук тълкуванието може да бъде разгледано
двупосочно, защото всеки проект се
обосновава върху ограничено време но и
бюджет, а същевременно малкият бизнес
може да не сработи при неограничено
време но съобразен, в повечето случаи
със ресурсни ограничения.В този контекст може би най-удачно е определението, че проектът е „предприемаческо
усилие, организиращо човешките, финансовите и материалните ресурси по определен начин в рамките на уникален
набор от задачи с определена спецификация, с ограничени разходи и време,
като чрез осъществяването на жизнения
цикъл на проекта се извършват успешни
промени, определени посредством количествени и качествени цели и задачи“

hierarchical dependencies.
The other concept, which is
consolidated with the entrepreneurial
concept and influences the development
of the idea of a small business, is the
entrance of the projects into the
contemporary economic reality. Although
being a much more recent one, the
concept of projects and the development
of project thinking generate a very serious
economic effect, due to which the last
years of the twentieth century can boldly
be recognized as a „project revolution”.
Attempts to define the term
"project" register two approaches to
determining its nature. One treats it as a
cumulative process associated with a
specific result, and the other as a set of
logically arranged activities planned for a
specific duration and purpose.
Looking at small businesses as a
specific form of socio-economic existence
and development, it may be more
appropriate to attach to it the first
approach. In this sense, despite the many
definitions, it is more appropriate to
assume that „the project is a separate
enterprise with defined objectives, often
including requirements related toduration,
value and quality of the desired results”
(APM, 1992).
The
minimal
incompatibility
between the nature of the project and that
of small business is the uncertainty in the
definition related to the use of time
resource. But here too, the interpretation
can be seen in two ways, because each
project is based on a limited time and
budget, while the small business may not
work in unlimited time, but in most cases
with resource constraints. In this context,
it is appropriate to define that the project
is an "entrepreneurial effort organizing
human, financial and material resources
in a certain way within a unique set of
tasks with a specified specification, with
limited costs and time, and by
implementing the lifecycle of the project
successful changes are made defined by
quantitative and qualitative goals and
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(ICB-IPMA)”.
Краткият, но критичен анализ
осъществен върху същностната характеристика на явлението “малък бизнес”
не претендира за изчерпателност, но
разкрива механизма, който гоправи
устойчив и високоадаптивен в съвременните икономически условия и същевременно му дава възможност да реализира производство на стоки и услуги,
да посредничи и да консултира, т.е. да
бъде там където по-големите нямат
интерес или възможност (Davidkov, 1998).
При реализацията на малкият бизнес е
напълно естествено да се отчете
влиянието на интензивните промени в
икономическата
среда
провокиращи
търсене за промяна в различни посоки и
на най-различни нива на човешкото
познание. Разнообразието от подходи,
методи и цялостни методики са насочени
по-общо към основни процеси като този
на управлението, а в детайли като тези
на вземането на решения, изграждането
на организация и редица други.Анализът
на средата в която или съществува
малкия бизнес предоставя доказателства, че задълбочават своето присъствие
няколко значими тенденции като: стесняване на пазарите въпреки глобализацията, обоснованото от увеличаващите
се нужди разрастване на сектора на
услуги, ескалиращата конкуренция, трудното намиране на високотехнологични
решения за увеличаване на производителността и др. Тяхнотоприсъствие и
значение формират въпроса предизвикателството на риска или творческото
начало са водещи в модерното управление (Davidov and Andronov, 1983).
Коментираните икономически условия и най-вече очерталите се в тях
тенденциозно развиващи се основни
характеристики създават предпоставки за
своеобразен ренесанс на интерес към
една специфична функционална област
на социално-икономическото управление
каквато е операционния мениджмънт.
Насочването към тази област на човешкото познание е адекватно и удачно като
се имат предвид някои характеристики на
малкия бизнес (мащаб, специфика на
дейността, капацитет и т.н.).Както и в

tasks" (ICB-IPMA).
The short but critical analysis of the
essence of the „small business”
phenomenon does not claim to be
comprehensive
but
reveals
the
mechanism that makes it sustainable and
highly adaptable in today's economic
conditions and at the same time enables it
sell the goods and services produced, to
mediate and consult, i.e. to be where the
bigger ones have no interest or
opportunity. (Davidkov, 1998). In the
operation of small business it is quite
natural to take into account the influence
of the intense changes in the economic
environment provoking demand for
change in different directions and at the
most diverse levels of human knowledge.
The variety of approaches, methods and
overall methodologies are more generally
focused on key processes such as
management, and in detail on such as
decision-making, organization building,
and a number of others. The analysis of
the
environment
in
which
small
businesses exist provides evidencethat
there are several significant trends such
as: narrowing of markets despite
globalization, the growth of the service
sector due to the growing needs,
escalating competition, the difficulty in
finding high tech solutions to increase
productivity and more. Their presence and
importance form the question whether the
challenge of risk or creativity is leading in
modern management (Davidov and
Andronov, 1983).
The
commented
economic
conditions,
and
especially
the
tendentiously
developing
basic
characteristics, create prerequisites for a
kind of renaissance of interest in a
specific functional field of socio-economic
management, as is the operational
management. The focus on this area of
human knowledge is adequate and
appropriate as some features of small
businesses (scale, specifics of activity,
capacity, etc.). As in other areas of
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други научни области и направления
редица изследователи представят своите
гледни точки като ги концентрират в
дефиниции и ги структурират в научни
разработки. Изходната точка е разбирането за операция, която се тълкува
като “процес, метод или съвкупност от
действия, притежаващи преимуществено
практически характер (Colins, 1986)”. В
този контекст “операциите са неотменен
атрибут на всяка съзнателна човешка
дейност на която е свойствено да бъде
организирана и продуктивна” (Galloway,
1994).
Базирайки се на изложените схващания за същността на икономическото
понятие “операция” редица автори създават дефиниции за операционния мениджмънт. Диапазонът на тълкуванието
обаче не е широк, а напротив фокусът на
внимание е поставен върху това, че
операционният мениджмънт обхваща
процеса по “вземане на решение”
(Andronov, 1983) за целесъобразна
“трансформация на материалите в готов
продукт и предоставянето му на потребителя” (Galloway, 1994).
Структурата на процеса, който е
обект на операционния мениджмънт
съдържа няколко ключови компонента –
акта по вземане на решение и произтичащата от него отговорност, процеса
по трансформация на материали, енергия, труд, капитал и информация и акта
на продуктова реализация. Анализът на
компонентното съдържание на процеса
потвърждава, че именно операциите
преобразуват материалите в продукти и
услуги, но генерират и “друг резултат”
измерван в разнородни типове отговорност по отношение на промесен резултат,
ефективен капацитет, удобна наличност,
достатъчен човешки капитал и оптимално
качество.
Доказано е, че взаимодействието
икономическа действителност – организация предопределя процеси на взаимно
влияние и в двете посоки. Нормално е да
се осмислят настъпилите промени, както
и да се направи уточнението, че се
дефинират вътрешноорганизационна и
външна за организацията среда. Практиката убеждава, че именно някое

science and research a number of
researchers present their views by
concentrating them on definitions and
structuring them in scientific studies. The
starting point is the understanding of an
operation that is interpreted as a „process,
method or set of actions of predominantly
practical nature” (Colins, 1986). In this
context, „operations are an integral
attribute of every conscious human
activity, which inherently needs to be
organized and productive” (Galloway,
1994).
Based on the perceptions of the
essence of the economic notion of
„operation”,
many
authors
create
definitions for operational management.
However, the scope of the interpretation is
not broad, but on the other hand the
emphasis is placed on the fact that the
operational management encompasses
the decision-making process (Andronov,
1983) for an appropriately directed
„transformation of the materials into a
finished product and its delivery to the
user“ (Galloway, 1994).
The structure of the process that is
the object of the operational management
contains several key components - the
decision-making act and the resulting
responsibility,
the
process
of
transformation of materials, energy,
labour, capital and information and the act
of product sale. Analysis of the
component content of the process
confirms that it is the operations that
convert the materials into products and
services but they also generate „another
result” measured by heterogeneous types
of responsibility in terms of change of
result, effective capacity, convenient
availability, sufficient human capital and
optimal quality.
It has been shown that the
interaction of economic reality and
organization predetermines processes of
mutual influence in both directions. It is
normal to think over the changes that
have occurred, as well as to clarify that an
internal organizational and external
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отклонение разкрива нещо различно,
подсказваиновация или насочва към
модел на вярно решение. Неслучайно в
различни
етапи
на
общественоикономическото развитие новите модели
често сепоявяват като удачни опити за
усъвършенстване.
Като един такъв, конкретно за
функционално
усъвършенстване
се
възприема Моделът известен като
“Цикъл Шухарт/Дейминг” (Deming, 1950).
Въпросният модел представлява сам по
себе си проце ссвързан с анализ и
оптимизиране на продукт, услуга или
процес (Deming, 2006). В структурата му
се разграничават 4 етапа: планиране,
експериментални действия, анализ и
въвеждане на промяна. Обективно всеки
етап има фиксиран, но и посвоему
творчески по характер. Мотивът за
неговото приобщаване към същността и
спецификата на малкия бизнес е от една
страна, че в съдържанието на всеки етап
могат да бъдат отчетени конкретни
операции, т.е съществува възможност за
надграждане и при тестването на поредния резултат може да се идентифицира
решение за иницииране на нова операция, а от друга, че обектът на оптимизиране са най-вече резултатите от
обичайната дейност на малкия бизнес
материализирани основно подформата
на стоки и услуги.
В концептуално отношение структурата в средатана 80-те години се разглежда и възприема като материален
израз на организацията само при условие, че отговаря на две ключови условия –
да разделя основната дейност на
конкретни операции, като същевременно
координира действията по тяхното осъществяване. В този ред намисли, конкретната структурн аконфигурация се
тълкува като фиксиран отговор при
съгласуването на определени операции,
или с други думи казано, архитектурният
дизайн е активна форма на координиране
и най-вече специфичен контролен формат, зададен върху системата от операции.

Написаното в по-горните редове за
явлението „малък бизнес” предоставя
възможност да се направи извода, че
това е явление, придобило свойствата на

environment for the organization are
defined. Practice convinces that it is
precisely a deviation that reveals
something different, suggests innovation
or points to a model of a true solution. It is
not accidental that new models often
appear as good attempts at improvement
in the different stages of socio-economic
development.
As such, specifically for functional
improvement, the model known as the
„Shewhart/Deming Cycle” (Deming, 1950)
is perceived. This model is itself a process
related to product, service or process
analysis and optimization (Deming, 2006).
Its structure distinguishes four stages:
planning, experimental actions, analysis
and introduction of change. Objectively,
each stage has a fixed, but also a creative
nature. The reason for its inclusion in the
essence and specificity of small business
is that on the one hand, specific
operations can be taken into account in
the content of each stage, i.e. there is a
possibility of upgrading and in the testing
of the next result a solution can be
identified for the initiation of a new
operation and, on the other hand, the
object of optimization are mostly the
results of the normal activity of small
business materialized mainly in the form
of goods and services.
In conceptual terms, the structure in
s
the mid-1980
is considered and
perceived as a material expression of the
organization only if it meets two key
conditions - to divide the core activity of
specific operations while coordinating the
actions of their implementation. In this line
of
thought,
a
specific
structural
configuration is interpreted as a fixed
response
in
coordinating
certain
operations, or in other words, architectural
design is an active form of coordination,
and most importantly, a specific control
format, set on the system of operations.
The above written lines on the
small business phenomenon provide an
opportunity to conclude that this is a
phenomenon that has acquired the
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икономически феномен поради своите
характеристики – висока жизнеустойчивост и невероятна адаптивност. Наред с
възможността да се вплита в разнообразни и почти невъзможни бизнес комбинации той доказва, че може да бъде оприличен и като компенсаторен механизъм
на досега съществувалите икономически
системи, покривайки създаден дефицит в
почти всички икономически области и
зони. Консолидирането на предприемаческия дух и подчертано практичното
мислене го превръщат в значима социално обоснована институция, която наред с устойчивото си настояще натрупва
и потенциал за гарантирано бъдеще.
И все пак при положение, че
промяната е единствената константа в
социалните процеси за реализация на подобро бъдеще е редно да се предвидят и
определени тенденции, които обществото инициира, налага и възприема за да
направи своите обосновани очаквания
реалност. В този смисъл от края на 80-те
години фокусът на внимание е преместен
от оптимизиране на качеството в провежданите операции към реализацията на
различни по мащаб стратегии. Като едно
съществено доказателство на този
процес е възприемането и развитието на
идеята за стратегически ориентирана
организация. На организационно ниво
това са обикновено успешните организации, а на надорганизационно ниво това
са икономически по-стабилните държави,
материализиращи
концепцията
чрез
трансформацията на структурирани програми и доктрини в конкретни действия и
политики.
В основата на анализираната
тенденция в държавното и общественото
развитие стоят принципни положения от
стратегическото управление. В съвременен икономически смисъл стратегията се
характеризира като съвкупност от теории,
които формират определена управленска
доктрина, с разработване на тактикоописателни планове (Trifonova, 2005).
Разнообразието от адекватни дефиниции
за разглежданото понятие не възпрепятства процеса по усъвършенстване на
съдържанието му, а същевременно проследява еволюционното развитие на

characteristics
of
an
economic
phenomenon due to its characteristics high resilience and incredible adaptability.
Together with the opportunity to engage in
diverse and almost impossible business
combinations, it proves that it can be
likened to a compensatory mechanism of
the existing economic systems, covering a
deficiency in almost all economic areas
and areas. The consolidation of the
entrepreneurial spirit and the markedly
practical thinking make it a significant
socially-based institution, which, together
with its sustainable present, accumulates
a potential for a guaranteed future.
Still, given that change is the only
constant in social processes for the
realization of a better future, it is
appropriate to envisage certain trends that
society initiates, imposes and adopts in
order
to
make
its
well-founded
expectations into reality. In this sense,
since the late 1980s, the focus of attention
has been shifted from optimizing the
quality of the operations to the
implementation
of
various
scale
strategies. As an essential proof of this
process
is
the
perception
and
development of the idea of a strategically
oriented organization. At organizational
level, these are usually successful
organizations, and at the aboveorganizational level these are the
economically more stable countries
materializing the concept through the
transformation of structured programs and
doctrines into concrete actions and
policies.
At the heart of the analysed
tendency in state and social development
are principles of strategic management. In
a modern economic sense, the strategy is
characterized as a set of theories that
form a certain management doctrine, with
the development of tactical descriptive
plans (Trifonova, 2005). The variety of
adequate definitions of the concept under
consideration does not obstruct the
process of improving its content, but at
the same time it tracks the evolutionary
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идеята, въз основа на която то е
формирано.
През 60-те години на миналия век
се формира становището, че стратегията
е определяне на основните дългосрочни
цели и задачи на организацията и възприемане на действия, разпределение на
необходимите ресурси за изпълнение на
тези цели (Chandler, 1965). Тя се разработва в контекста на Теорията на решението, свързвана с постигането нацели
чрез избор на комбинация от налични
ресурси.
Следващият етап в развитието е
свързан с представителите на Теорията
на игрите (Chandler, 1978), като според
тях стратегията еспецифична употреба
на ресурсната наличност, под контрола
на субекта на решението, чието предпочитание се изразява в избора на една
от наличните стратегии (Miller, 1967). На
този етап от развитието на управленската мисъл български автори също акцентират върху използването на веществените и трудовите ресурси като основен
фактор за реализацията на организационната стратегия. Важен аспект на
икономическата стратегия е въвеждането
на изискването за изследване на поведението на корпоративните контрагенти и
конкуренти в светлината на дефинирани
и реализирани инициативи за стратегическото развитие на организациите
(Dinev, 1985).
През 70-те години на ХХ век в
концепцията за стратегическият мениджмънт се разгръщадискусия за ролята на
стратегическото планиране, с цел изясняване дали то е съдържание или представлява един от компонентите на стратегическият мениджмънт. Съществената
трансформация, която е регистрирана на
този етап в съдържанието на „корпоративното планиране” е формирана под
влияние на акцента, който се поставя
върху дългосрочният му характер, имайки в предвид стратегическия му аспект,
за да бъде концептуализирано като основна част на стратегическия мениджмънт.
На този етап корпоративното планиране
регистрира нужда от рационален план,
обхващащ всички страни на стопанската
активност(Trifonov, 2005). Същевременно

development of the idea on the basis of
which it is formed.
In the 1960s, the idea was that the
strategy was to define the organization's
main long-term goals and tasks and to
take action, allocate resources to meet
these goals (Chandler, 1965). It is
developed in the context of the Theory of
the Decision, linked to the achievement of
objectives by choosing a combination of
available resources.
The next stage in development is
related to representatives of the Game
Theory (Chandler, 1978),according to
whom the strategy is a specific use of
resource availability under the control of
the decision subject, whose preference is
to choose one of the available strategies
(Miller, 1967). At this stage of the
development of the management thought,
Bulgarian authors also emphasize the use
of the material and labour resources as a
major factor for the implementation of the
organizational strategy. An important
aspect of the economic strategy is the
introduction of the requirement to study
the behaviour of corporate counterparts
and competitors in the light of defined and
implemented initiatives for the strategic
development of organizations (Dinev,
1985).
In the 1970s the strategic
management
concept
unfolds
a
discussion on the role of strategic
planning in order to clarify whether it is
content or is one of the components of
strategic management. The substantial
transformation that has been registered at
this stage in the content of "corporate
planning" is shaped by the emphasis
placed on its long-term nature, given its
strategic aspect, in order to be
conceptualized as an essential part of
strategic management.
At this stage, corporate planning records
the need for a rational plan covering all
aspects of economic activity (Trifonov,
2005). At the same time, strategic
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стратегическото
планиранеразглежда
планакато се съсредоточава върху неговия дългосрочен и целеви характер (в т.ч.
върху финансовия план, но изключвайки
неговата детайлизираща краткосрочна
алтернатива под формата на счетоводно
бюджетиране). Стратегическият мениджмънт се концентрира върху цялостната
структурна реорганизация на организационнаактивност с насоката да я адаптира оптимално към промените в околната
среда.
В развитието на стратегическия
мениджмънт в края на 70-те особено
влияние оказват теоретичните разработки на Ансоф. Следвайки логиката на
тезата, че стратегическите решения са
свързани преди всичко с външни, а не с
вътрешни проблеми на организацията и
специално с избора на производствена
номенклатура и пазарите за нейната реализация, той продължава и я доразвива
(Ansoff, 1965). Разглеждайки всяко решение като резултативна променлива, конкретизирана под влияние на постъпващата от външната среда информация, под
формата на различни по сила и значимост сигнали, Ансоф и неговата школа
разработват “Методика за използване на
слабитесигнали” (Ansoff, 1984).
В анализа на предложената методика е издигната факторната стойност на
входящата информация. Смисловият
акцент е поставен върху слабите сигнали
от външната среда като най-важен
източник за индикиране на зараждащи се
тенденции, които предопределят планирането на ответни реакции от страна на
разглежданата организация. Динамиката
на ответните реакции и богатият избор от
варианти за решения диагностицират
готовността и провокират успешното
стратегическо развитие в условията на
слаби сигнали.
В процеса по експониране на
теоретичната разработка на Ансоф наред
с доказаните нововъведения, даващи
заряд на търсещите мотиви за усъвършенстване в развитието на стратегическата тематика, могат да се отбележат и
някои слабости. На първо място се
игнорира прилагането на контрол при
моделирането на стратегия. Тя се

planning addresses the plan by focusing
on its long-term and targeted nature
(including the financial plan but excluding
its detailed short-term alternative in the
form of accounting budgeting). Strategic
management focuses on the overall
structural reorganization of organizational
activity with the intention of adapting it
optimally to changes in the environment.

In the development of strategic
s
management in the late 1970 , Ansoff's
theoretical developments were particularly
influential. Following the logic of the thesis
that strategic decisions relate mainly to
external rather than internal problems of
the organization and especially to the
choice of production nomenclature and
the markets for its realization, he
continues and develops it further (Ansoff,
1965). Considering each solution as a
resultant variable concretized under the
influence of incoming information from the
outside environment, in the form of
signals
of
varying
intensity
and
significance, Ansoff and his school
develop a „Method for the Use of Weak
Signals” (Ansoff, 1984).
In the analysis of the proposed
methodology, the factor value of the input
information is raised. The accent is
emphasized on weak signals from the
external environment as the most
important source to indicate emerging
trends that predetermine the planning of
responses by the organization in question.
Response dynamics and a wide choice of
decision options diagnose readiness and
provoke successful strategic development
in the conditions of weak signals.
In the process of exhibiting the
theoretical development of Ansoff, along
with the proven innovations that give drive
to the ones seeking motives for
improvement in the development of the
strategic topic, some weaknesses can be
noted. First of all, the implementation of
control in strategy modelling is ignored. It
is formed as a result of the impact of weak
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формира като резултат от въздействието
на слабите сигнали от външната среда.
Ролята на контрола се омаловажава,
като той се формализира и се прилага
само върху входящата информация.
Констатираната деформация на контролната функция предизвиква дефицит както
върху реализацията на стратегическия
процес, така и върху механизма на
неговата актуализация.
През 80-те години на ХХ век постепенно се оформя идеята за стратегическия мениджмънт базиран върху тезата за
стратегически анализ. Специалистите по
теория на управлението на този етап
разширяват обхвата на стратегическия
анализ, като включват в него всички
страни на организационните отношенията с околната среда. Това обуславя
далеч по-голямо разнообразие от обекти
на управлението, които могат да бъдат
причислени и квалифицирани като предмет на стратегическото изследване.
Характеристиките на икономическата стратегия са обективизирани, като
се фиксира нейното, целево съдържание,
акцентира се върху ролята на производствено-финансовите фактори, подчертава се необходимостта от придобиване на
конкурентни предимства на организацията. Стратегията на този етап се приема
като базисна рамка за рентабилното, ресурсно оползотворяване с конкретизиране на процедурите по реализация на
организационните, бизнес цели (Hofer,
1978). Обособява се становището, че
стратегията обезпечава възможността за
реализиране на конкурентно предимство
(Porter, 1985). Формулираните решения
от стратегическо естество се диференцират от позицията на спецификата на
разглежданата организация и нейното
отраслово ситуиране- фактори, които
влияят върху приложените способи,
използвани в процеса по изготвяне на
конкретните решения.
Стратегията има преди всичко характеристиките на специфично изражение на конкретната организация, като
ясно се дефинира, че тя е селективна,
изпреварваща дейност, устойчива във
времето, поставяща акценти върху определени приоритети (Mintzberg et al., 1997)

signals from the external environment.
The role of the control is diminished, it is
formalized andapplies only to incoming
information. The deformation found of the
control function is deficient both in the
implementation of the strategic process
and in the mechanism of its updating.
s

In the 1980 , the strategic
management concept based on the
strategic
analysis
thesis
gradually
emerged. Management theory specialists
at this stage broaden the scope of
strategic analysis to include all aspects of
organizational environmental relations.
This determines a far greater variety of
management objects that can be
categorized and qualified as the subject of
strategic research.
The characteristics of the economic
strategy are objectified by fixing its target
content, focusing on the role of the
production-financial factors, emphasizing
the necessity to acquire competitive
advantages of the organization. The
strategy at this stage is considered as a
basic framework for cost-effective,
resource-efficient utilization by specifying
the procedures for realization of
organizational, business goals (Hofer,
1978). The opinion is formulated that the
strategy ensures the possibility of chieving
a competitive advantage (Porter, 1985).
The formulated strategic decisions are
differentiated from the perspective of the
specificity of the organization under
consideration and its sectoral situation factors that influence the applied methods
used in the process of making the specific
decisions.
The strategy has, above all, the
characteristics of a specific expression of
the particular organization, clearly defining
it as a selective, forward-looking activity,
sustainable over time, focusing on certain
priorities (Mintzberg et al., 1997) and
organizational characteristics. In its
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и организационни характеристики. В
съдържателен аспект, тя, стратегията е
дългосрочен план за перманентно проследяване на изпълнението по употребата на съвкупността от вътрешен и външен ресурсен потенциал в йерархическата управленска структура за реализация
на организационните цели. Формират се
изисквания към формата и съдържанието
при обособяване на стратегията така, че
тя да бъде ясно дефинирана, за да се
квалифицира като логическо единство на
управленски интерпретации и решения
при конкретизирани цели и конкретни
политики за реализирането им, установен диапазон на регулираната дейност и
очакваните ефекти от нейното изпълнение (Andrews, 1980).
Особено важна роля в развитието
на управленската мисъл относно стратегическият мениджмънт има школата на
Минцбърг. За тази школа може в пълен и
конкретен смисъл да се използва определението алтернативна, по отношение
на еволюцията в развитието на стратегическата тематика. В течение на времето
определенията за стратегията в икономическата сфера се конкретизират при
съхраняването на целевия й характер,
но фокусът от материалните,ресурсни
фактори се измества върху нематериалните, като се затвърждава тяхната приоритетност (Mintzberg, 1973). Този качествен скок регистрира тенденция на промяна в стратегическия процес, като съответно концептуалната тежест от планирането се измества върху системния анализ. В съдържателен план към дефиницията на понятието стратегия целесъобразно се включва и добавката “модел
на поведение”.
Съвместяването в процеса по
правене и реализиране на стратегия на
няколко характеристики като план за
действие, модел на поведение, средство
за постигане и задържане на конкурентна
позиция, доказват освен съдържателно и
формално усъвършенстване (Mintzberg,
1973). Акцентирането върху процеса по
моделиране и реализиране на конкретен
модел за поведение и въвеждане на
корекции върху него, с цел пълно
координиране между потенциала на

meaning, it is a long-term plan for
permanent performance tracking of the
use of the aggregate of internal and
external resource potential in the
hierarchical management structure to
implement organizational goals.
Formal and content requirements are
formulated to differentiate the strategy so
that it is clearly defined to qualify as a
logical
unity
of
management
interpretations and solutions for specific
objectives and specific policies for their
implementation, established range of
regulated activity and expected effects of
its implementation (Andrews, 1980).
An
important
role
in
the
development of management thinking
about strategic management has the
Minzburg School. This school, in the full
and specific sense, can be defined as
alternative in terms of evolution in the
development of strategy topic. In the
course of time, the definitions of strategy
in the economic sphere are specified in
the preservation of its target character,
but the focus of the material, resource
factors shifts on the intangible ones,
reinforcing their priority (Mintzberg, 1973).
This qualitative jump registers a tendency
for a change in the strategic process, with
the corresponding conceptual weight of
planning shifting to system analysis. In
terms of content, the 'behavioural model'
addition is also included to the definition
of the strategy.
The combination in the process of
making and implementing a strategy of
several characteristics, such as an action
plan, a pattern of behaviour, a means of
achieving and retaining a competitive
position, proves in addition not only
content but formal improvement either
(Mintzberg, 1973). Emphasizing the
process of modelling and implementing a
specific
behavioural
model
and
introducing adjustments to it in order to
fully coordinate between the potential of
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поведенческия модел и желания стратегически резултат, доказват необратимостта на процеса по вкарване на Механизма на обратна връзка в стратегическия процес. Утвърждаването на ролята на обратната връзка в стратегическия
процес трасира възможностите за развитие и усъвършенстване както в съдържателен, така и във функционален план.
Анализирайки бурните процеси на
динамичната икономическа действителност, съпоставяйки значимостта на теоретическите разработки върху развитието на управленската мисъл, доказвайки
увеличаващото се въздействие на
тяхната практическа приложимост може
да се приеме, че основният принос на
Ансоф е свързан с въвеждането във
фокуса на внимание на проблематиката
за реализиране на стратегия, макар тази
значимост в определени насоки да се
оказва преекспонирана (Ansoff, 1984).
Като най-значим принос на школата на
Минцбърг може да
се отбележи
мотивираното скъсяване на цикъла по
реализация на стратегиите, както и въвеждането и доказването на нарастващата роля на стратегическия контрол с
обратна връзка (Mintzberg, 1979).
Като метод на организационното
управление стратегията, първоначално
се реализира в областта на планирането
на организационната дейност (Stoyanov,
2013). За периода 1970-1990 г. Стратегическото планиране се утвърждава като
водещо направление
в теоретикоуправленската мисъл в най-развитите
икономически страни. Понастоящем стратегическото управление е достатъчно
подробно характеризирано в методологичната теория на управлението. То се
разглежда като единство на формулирани, управленски решения и предприети
действия във връзка с дефинирането и
внедряването на стратегии за постигане
на определени, организационни цели,
организирано като процес чрез който се
реализира дългосрочно, устойчиво развитие (Mihnev, 1999). Определена група
български автори ангажират съдържанието на организационния, стратегически
мениджмънт и с неизбежното включване
на оперативно (ситуационно) управление,

the behavioural model and the desired
strategic outcome proves the irreversibility
of the process of introducing the
Feedback Mechanism into the strategic
process. Strengthening the role of
feedback in the strategic process traces
the possibilities for development and
improvement both in content and in
functional terms.
By
analysing
the
turbulent
processes of dynamic economic reality,
by comparing the significance of
theoretical
developments
for
the
development of management thought,
proving the increasing impact of their
practical applicability, it can be assumed
that Ansoff's main contribution is to focus
attention on the issues of implementing a
strategy, although this importance in
some areas is over-exposed (Ansoff,
1984). As the most significant contribution
of the Mutzberg school, one can note the
motivated
shortening
of
the
implementation cycle of strategies and the
introduction and demonstration of the
growing role of strategic control with
feedback (Mintzberg, 1979).
As a method of organizational
management, the strategy was initially
implemented in the field of organizational
activity planning (Stoyanov, 2013). In the
period 1970-1990, strategic planning has
become a leading avenue in theoretical
and managerial thinking in the most
advanced economies. Currently, strategic
management is sufficiently detailed in the
methodological management theory. It is
seen as a unity of formulated, managerial
decisions and actions taken in connection
with the definition and implementation of
strategies
to
achieve
certain
organizational goals, organized as a
process
through
which
long-term,
sustainable development is implemented
(Mihnev, 1999). A certain group of
Bulgarian authors engage the content of
organizational, strategic management
also with the inevitable inclusion of
operational (situational) management
based on the attachment of the
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изградено на базата на прикрепянето на
организацията към конкретна стратегия.
Естествено е приоритетното обвързване
на стратегическото управление с процеса
по изработването на стратегически,
респективно
дългосрочни
решения
(Pamukchiev, 2002).
В последните години именно на
тази база търпи развитие концепцията за
социално програмиране (Terziev et al.,
2015). В общ план създадените и социално ангажирани стратегии, се превръщат в
политики, а набора от политики структурира заявените обществено-политически доктрини известни и като „програмни рамки”.
Направените кратки анализи доказват, че спецификата на разглежданите
явления и същностната им характеристика ги определят като фактори от една
система, които в своето взаимодействие
разкриват тенденции на развитие и
присъствие на проблеми (Terziev, 2013).
Процесът на взаимодействие придобива
динамичен и непрекъснат характер,
носещ променлив успех по много
причини, от които две се обосновават
върху състоянието на малкия бизнес и
социалното програмиране:
Първата е свързана с активната
роля на малкия бизнес, тълкуван като
субект, който постоянно експериментира
и търси успеха и промяната.
Втората, при която социалното
програмиране се възприема като конкретен израз на интересите на обществото и
волята на държавата да се създадат
условия при коитоикономически активните субекти включително малкия бизнес
да могат да реализират стабилно и
ползотворно поведение.
Написаното в редовете на изложението предопределя създаването на
обобщаващ извод, според който малкият
бизнес е задължителен реквизит в
социалната система, който материализира иновативни хрумвания в много
насоки и регистрира висока устойчивост,
включително в условия на криза. В този
контекст той се проявява като тест за
нови и нетрадиционни идеи и предизвикателство пред социалното програмиране. Намирането на пряка и адекватна

organization to a specific strategy.
Naturally,
prioritizing
the
strategic
management with the process of
developing strategic and respectively
long-term solutions (Pamukchiev, 2002).
In recent years it was on this basis
that the concept of social programming
has developed (Terziev et al., 2015). In
general,
established
and
socially
committed strategies turn into policies,
and the set of policies structure the stated
socio-political doctrines also known as
„program frameworks“.
The short analysesmadeproved
that the specifics of the phenomena under
consideration
and
their
essential
characteristic define them as factors of a
system which in their interaction reveal
trends of development and presence of
problems (Terziev, 2013) The interaction
process acquires a dynamic and
continuous nature that brings variable
success for many reasons, two of which
are based on the state of small business
and social programming:
The first is related to the active role
of small business, interpreted as a subject
that constantly experiments and seeks for
success and change.
The second, in which social
programming is perceived as a specific
expression of the interests of society and
the will of the state to create conditions in
which economically active entities,
including small businesses, can achieve
stable and fruitful behaviour.
The above written lines of the
expose predetermine the generalizing
conclusion that small business is a
mandatory requisite in the social system
that materializes innovative ideas in many
areas and shows high sustainability,
including in a crisis. In this context, it is
expressed as a test of new and
unconventional ideas and a challenge to
social programming. Finding a direct and
adequate link between social programs
and initiatives suggested by small
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връзка между социалните програми и
инициативите, подсказани от малкия
бизнес би създало по-устойчива бизнес
среда и най-вече би доказало, че
държавата не само мисли за бъдещето
на всички субекти, които градят нейния
авторитет, а създава доктрини и
програми в които да консолидира техните
намерения, интереси и усилия.

businesses would create a more
sustainable business environment and
would in particular prove that the state not
only thinks about the future of all the
subjects who build its authority but
creates doctrines and programs in which
to consolidate their intentions, interests
and efforts.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Засушаването е природно бедствие, което причинява значителни щети
на земеделието и околната среда. У нас
развитието и евапотранспирацията ETadry на неполивната царевица зависят
основно от количеството и разпределението на валежите през периодите “ЮлиАвгуст”/“Юни-Август”. Целта на изследването е да установи достатъчно точни
зависимости между стандартизирания
валежен индекс за сезонно засушаване
SPI2 и сумарната евапотранспирация
ETa-dry за периодите „Юли-Август”,
„Юни-Август”
и „Май-Септември”
при
условията на Умерено-Континентален
(Плевен) и Северно-Черноморски (Варна)
климат. Разгледани са групи почви с
висок (180 mm m-1), среден (157 mm m-1) и
нисък (116 mm m-1) използваем воден
запас. За изчисляване на среднодневната (mm day-1) и сумарната сезонна
(mm) евапотранспирация ETa-dry е
приложен валидирания симулационен
модел за баланс на водата и поливния
режим WinISAREG. Установено е, че

Drought is a natural disaster that
results in significant hazards for
agriculture and environment. Rainfed
maize development, water requirements
for evapotranspiration ET-dry and water
balance in “soil-crop-atmosphere” system
depends mainly upon the amount and
distribution of precipitation during the
periods of intensive maize development
“July-Aug” and ”June-Aug”. The objective
of present study was to search for reliable
relationships between the Standardized
Precipitation Index of seasonal dryness
SPI2, on one hand, and Rainfed Maize
Evapotranspiration totals ET-dry during
„July-Aug”, „June-Aug” and „May-Sept”
periods, on the other, under Moderately
Continental (Pleven) and North-Black Sea
(Varna) climate. Soil groups of large (180
-1
-1
mm m ), average (157 mm m ) and small
-1
(116 mm m ) total available soil water
-1
were considered. Daily (mm day ) and
Seasonal ETa-dry (mm) were computed
by applying previously validated water
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когато интензивността на засушаване е
характеризирана чрез индекса SPI2
осреднен за месеците Юни-Август,
връзките „интензивност на засушаване
SPI2July-Aug – евапотранспирация ETa-dry
са с най-висока степен на достоверност
при коефициент на детерминация в
граници 0.86<R2<0.96. Коефициентът R2 е
незначително по-нисък, когато SPI2 е
осреднен за месеците Юли-Август
(0.78<R2<0.89). Високият R2 на установените линейни зависимости между SPI2
и евапотранспирацията ETa-dry показва,
че основната част от колебанията на
ETa-dry през годините се характеризира
чрез индекса на сезонно засушаване
SPI2 през най-чувствителните към воден
стрес периоди от развитието на царевицата. Следователно индексите SPI2July-Aug
и SPI2June-Aug могат да бъдат използвани
като индикатор за степента на въздействие на засушаването върху нуждите на
неполивната царевица от вода за
евапотранспирация в Северна България.
Ключови думи: интензивност на
засушаване, стандартизиран валежен
индекс
SPI,
евапотранспирация,
неполивна царевица, Северна България

balance
and
irrigation
scheduling
simulation WINISAREG model. When
drought intensity was characterized by the
index
SPI2”June-Aug”,
the
linear
relationships relating it to ETa-dry were
highly reliable having coefficients of
determination
within
the
range
2
0.86<R <0.96. If SPI2”July-Aug” was
averaged for July and August, the
coefficients were still generally high
2
(0.78<R <0.89). Results indicate that a
large
fraction
of
the
ETa-dry
interseasonal variation was explained by
the SPI2”July-Aug” and SPI2”June-Aug” or by
the dryness conditions during the maize
peak demand periods. Thus, it was
concluded that both SPI2”July-Aug” and
SPI2”June-Aug” indexes could be used as
an indicator of drought intensity impact on
rainfed maize water demands for
evapotranspiration.
Keywords:
drought
intensity,
standardized precipitation index SPI, crop
evapotranspiration, rainfed maize, North
Bulgaria

УВОД

INTRODUCTION

Засушаването е природна заплаха,
която причинява големи загуби на добив
в световен мащаб. Развитието на цревицата, когато е отглеждана без напояване
зависи основно от колчеството и разпределението на валежите през периодите
“Юли-Август”, респективно “Юни-Август”.
С настъпващите промени на климата е
установено, че валежите през тези найинтензивни от развитието на царевицата
периоди намаляват (Popova et al., 2014b).
Стандартизираният валежен индекс SPI, предложен от McKee през 1993
е често използван индикатор за степента
на интензивност на засушаване, тъй като
за изчисляването му са необходими
единствено данни за валежите. Това
улеснява сравняването на райони по
отношение на валежния дефицит в
множество времеви и пространствени
скали. Значителен брой български
(Alexandrov, 2011; Popova (ed.) 2012) и

Drought is a natural threat that
causes great losses of crop yield
worldwide. Rainfed maize development
depends mainly on the rainfall quantity
and distribution during “July-August” and
“June-August” periods. It has been found
that due to the ongoing climate change,
precipitation during the most intensive
periods of maize development decreases
(Popova et al., 2014b).
The
standardized
precipitation
index SPI, proposed by McKee in 1993, is
a commonly used indicator of the degree
of drought intensity, since it is calculated
by using rainfall data only. Moreover, it
facilitates the comparison between
regions in terms of precipitation deficit in
multiple
time
and
space
scales.
Considerable number of Bulgarian
(Alexandrov, 2011; Popova (ed.), 2012)
and foreign (Li Yan-jun et al., 2012;
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чужди (Li Yan-jun et al., 2012; Jayanthi et
al., 2013; Paulo et al., 2016) автори
прилагат индекса на засушаване, за да
анализират количествено интензивността
на засушаване.
При наши предишни изследвания
за оценка на уязвимостта на земеделието към засушаване са изведени корелационни зависимости между SPI и
загубите на добив RYD при неполивна
царевица (%) и нетните напоителни норми NIRs (mm) за представителни райони
в страната за периода 1951-2004 (Popova
(ed.) 2012; Popova et al., 2012; Popova et
al., 2014; 2015,). Намаляване на добива и
увеличаване на нуждите на растението
от вода за евапотранспирация и напояване са установени не само в Южна, но и в
Северна България (Popova (ed.), 2012;
Popova et al., 2014; 2015; Popova and
Ivanova, 2015).
В статията на Popova and Ivanova
(2015) е установено, че сумарната сезонна евапотранспирация без напояване ETdry Маy-Sept, при която влиянието на метеорологичните условия и характеристиките
на почвата е съществено, е най-ниска в
района на Варна на почвите с нисък
използваем воден запас TAW (116 mm m1
). ETa-dry Маy-Sept достига най-високите си
стойности на излужените и деградирани
черноземи (157<TAW<180 mm m-1) в
района на Плевен, където през 54годишен период (1951-2004) се колебае в
граници от 330 до 540 mm при повлагоемката почва (TAW=180 mm m-1).
С цел бързото и лесно установяване на ETa-dry (mm), за нуждите на
земеделската практика, включително за
управление на напояването и за оценка
на въздействието на водния стрес върху
добивите, в настоящата статия за характеризиране на категориите на интензивност на засушаване са използвани версии на т. нар. Сезонен стандартизиран
валежен индекс SPI (Pereira et al., 2010)
като са установени съответни зависимости с евапотранспирацията от неполивна
царевица ETa-dry. Този нов подход има
значителни предимства в контекста на
повишената вероятност от случване на
екстремни природни явления, като засушаването, а също и при установяване на

Jayanthi et al., 2013; Paulo et al., 2016)
scientists have applied the SPI index to
analyze quantitatively the intensity of
drought.
Aiming at vulnerability assessment of
agriculture to drought in Bulgarian plains
over a 54-year (1951-2004) period, reliable
relationships between SPI and relative yield
decrease under rainfed maize RYD (%) and
respective net irrigation requirements to
overcome these losses NIRs (mm) have
been derived for representative climate
regions in our previous studies (Popova
(ed.), 2012; Popova et al., 2014; 2015).
Trends to yield decrease and crop water
requirements
increase
for
evapotranspiration and irrigation have been
identified, not only for South but also for
North Bulgaria as well (Popova and Ivanova,
2015).
Referring to North Bulgaria, Popova
and Ivanova (2015) have defined that the
probability
curve
of
seasonal
evapotranspiration relative to rainfed maize
ETa-dryMay-Sept over 1951-5004, which is
substantially
influenced
by
climate
conditions and soil characteristics, is the
lowest in the region of Varna for soils of
small water holding capacity TAW (116 mm
m-1). ETa-dryMay-Sept reaches its highest
values for Haplic and Luvic (Leached and
Degraded)
Chernozem
soils
(157<TAW<180 mm m-1) in the region of
Pleven, where over the studied 54-year
period it ranges between 330 and 540 mm
on soils of large TAW (180mm m-1).

In order to establish easily ETa-dry,
mm, for the needs of agriculture and
irrigation management, as well as, for
assessment of water stress impacts on
yield, a version of the so called Seasonal
Standardized Precipitation Index SPI
(Pereira et al., 2010) is used in this study
to characterize the categories of drought
intensity and to define relationships with
rainfed maize evapotranspiration ETa-dry,
mm. This new approach has significant
advantages in the context of increasing
probability of occurrence of extreme
natural events, such as drought, and
established trends to precipitation and
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тенденциите към промяна на валежите и
евапотранспирацията в земеделските
райони на Северна България (Popova
(ed.) 2012; Popova et al., 2014; Popova and
Ivanova, 2015).
Изследвана е евапотранспирацията от неполивна царевица ETa-dry, тъй
като към настоящия момент в Северна
България се напояват ограничени площи
(Statistical Yearbooks, 1951-2004). Царевицата е избрана като представителна за
пролетните култури, при които максималната стойност на евапотранспирацията ЕTmax (mm day-1) е практически идентична, докато продължителността на периода с максимална евапотранспирация
може да е и различна. При неполивната
царевица периодът на въздействие на
водния стрес върху ЕТа-dry (mm day-1)
зависи основно от колебанията и промените на климата и характеристиките на
почвата, най-вече „използваемия воден
запас” TAW) (Popova and Ivanova, 2015).
При наши предишни изследвания моделът за симулиране на баланса на водата
и поливния режим WINISAREG (Pereira et
al., 2003) беше валидиран на основата на
независими данни от дългогодишни
експерименти с царевица (Popova et al.,
2006; Popova, 2008; Popova and Pereira,
2011; Ivanova and Popova, 2011).
Целта на проведеното изследване
е да потърси корелационни зависимости
с висока степен на достоверност между
индекса на сезонно засушаване SPI2,
осреднен за месеците “Юли-Август“ и
“Юни-Август“, и сезонната евапотранспирация на царевица, отглеждана без
напояване при условията на УмереноКонтинентален (Плевен) и СеверноЧерноморски (Варна) климат на почви с
“висок”, “среден” и “нисък” TAW (Total
Available Water) (mm m-1), сумирана за
характерните периоди от развитието й
“Май-Септ“, “Юли-Авг“ и “Юни-Авг“ - ЕTаdry May-Sept, ЕTа-dry June-Aug и ЕTа-dry July-Aug,
mm. За целта валидираният симулационен модел WINISAREG и сезонният
индекс SPI2 са приложени за периода
1951-2004г.

evapotranspiration
change
at
the
agricultural regions of Pleven and Varna
(Popova (ed.) 2012; Popova et al., 2014;
Popova and Ivanova, 2015).
The research deals with rainfed
maize evapotranspiration ETa-dry since
irrigation is presently practiced only over
limited territories in North Bulgaria
(Statistical year books, 1951-2004).
Maize is selected as a representative
summer crop, since the maximum value
of evapotranspiration daily rate ETmax
-1
(mm day ) is practically identical for these
crops, while the period of ETmax duration
could be different. Under rainfed maize,
however, the period of water stress
-1
impact on ЕТа-dry (mm day ) depends
mainly on climate variability&change and
soil characteristics, mostly the “Total
Available soil Water” TAW (Popova and
Ivanova, 2015). In our previous studies
the water balance
and irrigation
scheduling WinISAREG (Pereira et al.,
2003) simulation model of was validated
by using independent datasets from longterm field experiments with maize
(Popova et al., 2006; Popova, 2008;
Popova and Pereira, 2011; Ivanova and
Popova, 2011).
The aim of the present study is to
search for reliable relationships between
the index of seasonal drought SPI2
averaged for the months "July-August"
and "June-Aug", on one hand, and the
seasonal evapotranspiration of rainfed
maize relative to the periods given in
subscript – ETa-dryMay-Sept, ETa-dryJune-Aug
and ETa-dryJuly-Aug, on the other hand, under
a moderately continental (Pleven) and a
North-Black Sea (Varna) climate. Soil
groups of large (180 mm m-1), average (157
mm m-1) and small (116 mm m-1) TAW, mm,
are considered. For that purpose, the
seasonal SPI2 index specified above and
the validated WinISAREG simulation model
are applied over the 1951-2004 period.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

1. Характеристики на климата и
тенденции на изменение
При
предишни
изследвания
(Alexandrov, (ed.) 2011; Popova et al.,
2012; 2014а; 2014b) е установено, че в
Северна България земедeлските района на Плевен и Варна са представителни по отношение на климата. Валежите през месеците юни, юли и август
в Плевен варират значително, със
стандартно отклонение от средномногогодишната им стойност 1.28σ в
диапазон 46-54 mm. Във Варна съответните количества и вариациите им са
значително по-ниски, като отклонението 1.28σ се изменя от 30 до 38 mm
(Popova et al., 2014).
Установено е, че през сухи
сезони с обезпеченост на валежите
Ppre>90% разликата между падналите
валежи през месеците юли и август в
Плевен и Варна е около 20 mm, докато
през влажните и средни години с
обезпеченост (5Рpre 70%) тази
разлика се изменят от 45 до 60 mm и
достига 135 mm през най-влажната
година (Фигура 1a).

1. Climate characteristics and
tends
It has been already found that the
agricultural regions of Pleven and Varna
are representative in terms of climate for
North Bulgaria (Alexandrov, 2011; Popova
et al., 2012; 2014а; 2014b).
The precipitations totals for June, July and
August vary considerably over the studied
period in Pleven, showing a standard
deviation 1.28σ from the average between
46 and 54 mm, while in Varna the monthly
totals and their variability are significantly
lower having 1.28σ within the range 30-38
mm (Popova et al., 2014).
It has been also found that the
difference between precipitation fallen at
Pleven and Varna in “July-August“ is
about 20 mm during the very dry seasons
(Ppre>90%), while this difference ranges
from 30 to 80 mm in the average and
moderately wet years having probability
20Рpre75% and reaches 135 mm in the
very wet year (Figure 1a).
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Фиг. 1. Сравняване на кривите на обезпеченост на: a) валежите “Юли-Авг“
(mm) и b) еталонна евапотранспирация ETo-PM“July-Aug” (mm) за периода
1951-2004г за четири представителни климатични района
Fig. 1. Probability curves of occurrence of: a) a precipitation “July-Aug” (mm)
and b) a reference evapotranspiration ETo-PM“July-Aug” (mm) for 1951-2004
comparing four climate regions
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При сравняване на кривите на
обезпеченост на сезонната еталонна
евапотранспирация (ETo-PM) за основните земеделски райони на Северна
България е установено, че през чувствителния на воден стрес период от
развитието на царевицата “Юли-Август“
сумарната ETo-PM се изменя от 250 до
330 mm във Варна и от 260 до 370 mm за
района Плевен. т.е. изпарителната
способност на атмосферата в Плевен е с
от 30 до 40mm по-висока от тази във
Варна през средните и сухи години (РETo
70%) (Фигура 1b) (Popova and Ivanova,
2015). Кривите на обезпеченост на
сезонната еталонна евапотранспирация
за периода 1951-2004г са използвани
при избора на характерни години с
висока (2000; PETo<5%), средна (1995 за
Плевен/1972 за Варна; PETo=50%) и ниска
(1960; PETo>87%) изпарителна способност на атмосферата, за които е
изследван и ходът на изменение на
среднодневната
евапотранспирацията
при неполивната царевица ЕТa-dry (mm
day-1), отглеждана на групи почви с
различен използваем воден запас TAW
(Фигура 2).
2 Характеристики на почвата
Изследвани са най-разпространените в Северна България почвичерноземите със среден до висок
използваем воден запас на почвата TAW
(157<TAW<180 mm m-1). В северозападната част на Дунавската равнина
(Северозападна Крайдунавска провинция) преобладават смолниците, докато
от север на юг между р. Дунав и Стара
Планина (Централна Предбалканска
провинция) се разполагат както следва
карбонатни и типични черноземи, а в
северо-източната част на Дунавската
равнина
(Лудогорско-Добруджанската
провинция) и деградирани и излужени
черноземи, характеризиращи се с мощен
хумусен хоризонт (Boneva, 2012). По
речните
тераси
преобладават
алувиално/делувиално ливадни почви и
по-леки излужени канелени горски почви
с нисък TAW 116 mm m-1. Слоистият
характер от различието на наносния
материал
при
Алувиалните
и
Делувиалните
представители
дава

When comparing the probability
curves
of
a
seasonal reference
evapotranspiration (ETo-PM) occurrence
relative to the main agricultural regions in
North Bulgaria, it is observed that during
the water stress sensitive "July-August"
period of maize development, ETo-PM
totals vary from 250 to 330 mm in Varna
and from 260 to 370 mm in Pleven
respectively, i.e. the evaporation capacity
of the atmosphere in Pleven is up to 4050 mm higher than that in Varna in high
and average climatic demand years (PETo
50%) (Figure 1b) (Popova and Ivanova,
2015). The probability curves of a
seasonal reference evapotranspiration
ETo-PM occurrence relative to the 19512004 period have been previously used
as well to select years, representing a
high (2000; PETo <5%), an average
(1995/1972; PETo = 50%) and a low
(2000; PETo> 87%) irrigation demand
conditions, under which the evolution of
daily evapotranspiration rate ЕТa-dry mm
-1
day has been studied for maize grown in
soils of different total available water
TAW (Figure 2).
2. Soil characteristics
The research is carried out for the
most widespread soils in North Bulgaria the Chernozems of average to large total
available soil water (157<TAW<180 mm
-1
m ). The Vertisols predominate in the
North-West part of the Danube Plain
(Northwestern Danube province), while
the Carbonate and Typical Chernozems
are located between The Danube River to
the North and The Stara Planina
Mountain to the South (Central near
Balkan province) (Boneva, 2012). In
North-Eastern part of Danube plain
(Ludogorsko-Dobrudjanskata
province)
the Degradated/Leached Chernozems of
vigorous humus horizon are found. The
Alluvial&Deluvial meadow soils (Arenic
Fluvisols and Sceletic Fluvisols) and lighttextured Leached/Haplic Cambisol and
-1
Luvisol of small TAW 116 mm m
predominate along the river terraces. The
multi-layer character of deposit materials
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възможност за задържане на капилярно
висяща вода, която може да увеличи
водния им запас.
3.
Симулационен
модел
WINISAREG и Стандартизиран валежен
индекс SPI

За изчисляване на евапотранспирацията от неполивна царевица е използван валидирания симулационен модел
на поливния режим и баланса на водата
в почвата WINISAREG (Pereira et al.,
2003). Входни данни за климата са валежите и еталонната евапотранспирация
(ЕTo). Данните за почвата се отнасят за
многослоен профил, като за всеки слой
са включени стойности на пределна
полска влагоемност (ППВ) и влажност на
завяхване (ВЗ), от които се изчислява
използваемия воден запас TAW в
повърхностния еднометров почвен слой.
Моделът приема обновената методология за изчисляване на еталонната евапотранспирация ЕТo-РМ-FAO56, евапотранспирацията на културата ЕTcrop и
напоителните норми ID (Allen et al.,
1998). WINISAREG е валидиран при
наши предишни изследвания с данни от
дългосрочни полски експерименти, включително и за сезонния ход на изменение
на ЕТа при различни варианти на водния
дефицит (Popova et al., 2006; Popova,
2008; Popova and Pereira, 2011; Ivanova
and Popova, 2011). Валидираните параметри за растението (царевица) и почвата за изследваните райони дават възможност моделът да бъде приложен с
висока степен на достоверност за
изчисляване на евапотранспирацията
при поливна ЕТа и неполивна царевица
ЕTa-dry за периода 1951-2004. ЕTa-dry е
изчислена чрез опциите на модела “crop
without irrigation“ и “soil water balance“ за
системата “почва-растение-атмосфера“,
докато потенциалната евапотранспирация ETa-max, е изчислена със същите
данни за климат, почва и растение, но
като е използвана опцията “non-stress
irrigation scheduling”.
4 Влияние на промените на
климата
и
характеристиките
на
почвата върху евапотранспирацията
от неполивна царевица

in Alluvial and Diluvia soils allows
keeping the capillary hanged water that
leads to soil water holding capacity
increase.
3. Simulation model WINISAREG
and standardized precipitation index SPI
The irrigation scheduling and water
balance WINISAREG simulation model
(Pereira et al., 2003) is used for the
calculation of crop evapotranspiration
ETa-dry relative to rainfed maize. Input
climate data are precipitation and
reference evapotranspiration ETo. The
soil data are referred to a multilayer
profile, as for every layer are included the
values of Field Capacity (FC) and Wilting
Point (WP), from which the total available
soil water (TAW) is calculated over onemeter soil depth from the surface. The
model assumes renewed methodology
for reference evapotranspiration ETo-PMFAO56, crop evapotranspiration ETcrop
and irrigation demands ID calculation
(Allen et al., 1998). The model was
previously validated using detailed data
from
independent
long-term
field
experiments that include also seasonal
and daily rate of ETa observed at
different levels of water deficit (Popova et
al., 2006; Popova, 2008; Popova and
Pereira, 2011; Ivanova and Popova,
2011). The validated crop and soil
parameters allow applying the model with
a high degree of credibility for the crop
evapotranspiration
calculation
under
irrigated ЕTa and rainfed ЕTa-dry maize
over a long-term period. ЕTa-dry is
computed by the option “crop without
irrigation“ and “soil water balance“ for the
“soil-crop-atmosphere“ system, while the
potential crop evapotranspiration ETamax is computed with the same climate,
soil and crop data but using “non-stress
irrigation scheduling” option.

4. Impact of climate change and
soil characteristics on rainfed maize
crop evapotranspiration

Изследвано е изменението на
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The seasonal evolution of daily
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Фиг. 2. Изменение на среднодневната евапотранспирация от неполивна
-1
царевица ETa-dry (mm day ) за Плевен и Варна в зависимост от
променящия се климат на почви с висок използваемия воден запас (TAW
-1
180 mm m ) през: a) суха (2000 PETo<5%); b) средна (1995 за Плевен/1972 за
Варна PETo=50%) и c) влажна (1960 PETo>87%) година, 1951-2004
-1
Fig. 2. Seasonal evolution of rainfed crop water uptake ETa-dry (mm day ), as
influenced by climate region for weather conditions relative to: a) a high demand
(2000 PETo<5%); b) an average demand (1995 for Pleven/1972 for Varna PETo=50%)
-1
and c) a low demand (1960 PETo>87%) year; soil of large TAW (180 mm m )
Получените
резултати
през
екстремно сухата (2000 PETo<5%),
средната (1995/1972, PETo=50%) и
влажната (1960 PETo>87%) година за
-1
почвите с висок TAW (180 mm m ) от
Фигура 2а, 2b и 2c показват, че:
През най-сухата 2000г. с обезпеченост PETo<5% влиянието на климатичните условия през юли и август е
опустошително и за двата района
(Фигура 2а).
През средната година (1995/1972,
PETo=50%) влиянието на климата върху
ETa-dry се различава съществено за
районите, разположени в централната
(Плевен) и източната крайбрежна
(Варна) част на Северна България
(Фигура 2b). Евапотранспирацията
ETa-dry запазва максималната си
-1
стойност от 6.4 mm day в Плевен през

The results in figures 2a, 2b and 2c
that are relative to the very dry 2000
(PETo <5%), the average1995/1972 (PETo
= 50%) and the wet 1960 (PETo> 87%)
-1
and soils of large TAW (180 mm m )
show that:
The impact of climate conditions in
July and August of the very dry 2000,
having probability of occurrence of an
EToJuly-Aug less that 5%, is devastating at
the both locations (Figure 2a).
In the average demand 1995/1972
of PETo = 50% the impact of climate on
ETa-dry differs in the locations,
representing Central-West (Pleven) and
East coastal (Varna) part of North
Bulgaria
(Figure
2b).
The
evapotranspiration ETa-dry keeps its
-1
maximum value of 6.4 mm day over the
whole July in Pleven. Contrarily, ETa-dry
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юли, но започва да намалява в
-1
средата на юли от 5.5 mm day и
-1
достига до 2.2 mm day в края на
месеца във Варна.
През влажната 1960г (PETo>87%)
ETa-dry достига през юли потенциалната евапотранспирация от 5.4 и 5.8
-1
mm day във Варна и Плевен, която в
началото на август намалява съответ-1
но до 3.2 и 4.6 mm day (Фигура 2с).
Когато царевицата е отглеждана
на почви със среден използваем воден
-1
запас TAW=157 mm m влиянието на
сезонното засушаване върху ETa-dry
започва с 10 дни по-рано в Плевен, на
20 юни, и с 1 ден по-рано във Варна в
сравнение с установените на почви с
-1
висок TAW=180 mm m . На почвите с
-1
нисък TAW=116 mm m
ETa-dry
логично започва да намалява най-рано
(на 16 юни) в Плевен, докато
-1
максималната стойност от 4.3 mm day
се запазва през целия юни във Варна
(Popova and Ivanova, 2015).
5. Стандартизиран валежен
индекс SPI
Версия на т. нар. Сезонен стандартизиран валежен индекс Seasonal
SPI (2) (Standardized Precipitation Index
SPI), изчислен като средна стойност на
индекса за периода на най-висока
чувствителност на царевицата към
дефицит на вода “Юли-Авг“, е използван за дефиниране на категории на
агрономическа суша при царевицата в
двата изследвани района. Полжителните стойности на индекса показват
по-големи, а негативните по-малките
от средните стойности на валежа.
Guttman (1998) препоръчва индекса,
тъй като е стандартизиран и съдържа
вероятностна интерпретация. По този
начин той може да бъде сравняван
между години и райони, както и
използван при оценка на риска и
вземане на решения.

relative to Varna starts declining from 5.5
-1
mm day in mid-July reaching 2.2 mm
-1
day at the end of the month.
In the wet 1960 (PETo> 87%) ETadry
reaches
the
potential
evapotranspiration rate of 5.4 and 5.8
-1
mm day for July in both locations that
-1
decreases to 3.2 and 4.6 mm day in the
beginning of August.
When maize is grown on soils of
medium
water
holding
capacity
-1
(TAW=157 mm m ) the impact of
seasonal drought on ETa-dry begins 10
th
days earlier in Pleven, on the 20 of
June, and 1 day earlier in Varna than that
of maize, grown in soils of a large
-1
TAW=180 mm m . Relative to the soils of
-1
small TAW=116 mm m , the decrease of
ETa-dry logically starts on the earliest
th
possible date for Pleven - the 16 of
June, while for Varna the maximum rate
-1
of 4.3 mm day is kept over the whole
June (Popova and Ivanova, 2015).
5. Standardized Precipitation
Index SPI
The version of so called Seasonal
Standardized Precipitation Index SPI2,
calculated as an average value of the
index for the period of the highest maize
sensitivity to water deficit “July-Aug”, is
used to define categories of agricultural
drought for maize in the both studied
regions.
The positive values of the index shows a
higher and the negative values show a
lower than the average precipitation
values. Guttman (1998) recommended
the index, as standardized and having a
probability interpretation, thus could be
compared between years and regions
and also used for risk assessment and
taking decisions.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

На Фигура 3 са сравнени кривите
на обезпеченост на евапотранспира-

In Figure 3 the probability curves of
occurrence of a rainfed maize evapo-
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цията от неполивна царевица ETadryЮли-Авг за представетелни климатични райони и групи почви със среден
-1
TAW=157 mm m (Фигура 3а) и висок
-1
TAW=180 mm m използваем воден
запас (Фигура 3b).
ETa-dry "Юли-Авг" / ''July-Aug" (mm)
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transpiration ЕТa-dry “July-Aug” (mm)
relative to the locations, representating the
main climate regions in North Bulgaria, are
compared when the impact of the soils of
medium TAW = 157 mm m-1 (Figure 3a) and
large TAW = 180 mm m-1 (Figure 3b) is
taken into account.
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Фиг. 3. Сравняване на кривите на обезпеченост на евапотранспирацията
при неполивна царевица ЕТa-dry “юли-авг“ (mm) на почви с: а) TAW= 157
-1
-1
mm m и b) TAW=180 mm m за четири представителни климатични района,
1951-2004г.
Fig. 3. Probability curves of occurrence of a crop evapotranspiration of rainfed
maize ЕТa-dry (mm) for “July-Aug” comparing four climate regions for soil
-1
-1
groups of а) medium TAW= 157 mm m and b) large TAW=180 mm m , 19512004
Regarding
ЕТa-dry
“July-Aug”,
От фигурата се вижда, че през
средните и влажни години с обезпече- results indicate that the difference between
ност PETа-dry80%, през които паднали- the studied regions is practically essential
те валежи най-вече в Плевен се (between 50 and 70 mm) only when the
използват по-ефективно, разликите в rainfed maize is grown in soils of large TAW
ETa-dry между разглежданите райони and during years of average to low irrigation
са съществени при почвите с висок demand conditions having probability PETa-1
TAW=180 mm m (Фигура 3b). При dry80% (Figure 3b). Up -1to the soils of
-1
medium TAW=157 mm m , the difference
почвите със среден TAW=157 mm m
between the regions in terms of ЕТa-dry
(Фигура 3а) тези разлики са незначи“July-Aug” is much less significant (Figure
телни. Резултатите показват, че през 3a). The results also indicate that the
останалите сухи години с обезпече- difference in evapotranspiration of rainfed
ност PETа-dry>90% разликата в евапо- maize grown in Pleven and Varna is
транспирацията между изследваните negligible and does not depend on the soil
райони е незначителна и не зависи от water holding capacity during high climtic
почвеното различие.
demand (very dry) years, having probability
of occurrence PETa-dry>90%.
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evapotranspiration ЕТa-dry “July-Aug” has
-1
decreased only by -0.28 mm year (Figure 4).
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year-1 showing ЕТa-dry decrease in Pleven
(Figure 4a). In Varna however, due to the
influence of higher air humidity along the
coastal
zone,
rainfed
maize
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2004). It results into a considerable magnitude
of a negative slope coefficient b = -2.05 mm
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A trend analysis of rainfed maize
evapotranspiration ЕТa-dry “July-Aug” (mm)
is performed for both studied locations
under the current weather conditions (1970-
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Приложен e анализ на тенденция за ЕТa-dry „Юли-Август” (mm) през
периода 1970-2004, който показва
значителна величина на тенденция
към намаление в Плевен (-2.05 mm
-1
год ), докато във Варна, най-вероятно
поради високата влажност на въздуха,
евапотранспирацията от неполивна
царевица намалява годишно с 0.28 mm
-1
год (Фигура 4).

Година/Year

Фиг. 4. Евапотранспирация на неполивна царевица ЕТa-dry „Юли-Август”
(mm) за: а) Плевен и b) Варна; колебания и тенденции за периода 1970-2004г
сравнени с тези за целия изследван период 1951-2004, на почви със среден
-1
използваем воден запас (TAW=157 mm m )
Fig. 4. Variability and respective trend lines of crop evapotranspiration relative
to rainfed maize ЕТа-dry „July-Aug” (mm) at: a) Pleven and b) Varna, soils of
-1
medium water holding capacity (TAW=157 mm m ), 1951-2004 vs. 1970-2004
Изведени са корелационни зависимости между сумарната евапотранспирация
ETa-dry
на
неполивна
царевица за периодите „Юли-Август”,
„Юни-Август” и „Май-Септември” и
стандартизирания валежен индекс за
сезонно засушаване SPI2 „Юли-Август”
и SPI2 „Юни-Август” при условията на
Умерено-континентален (Плевен) и
Северно-Черноморски (Варна) климат
за разглежданите групи почви, както е
показано на фигура 5. Получените
параметри на линейната зависимост
от вида y=a+bx за периода 1951-2004
са обобщени в Таблица 1.

Correlation relationships between
total rainfed maize evapotranspiration
ETa-dry over the "July-August", "JuneAugust" and "May-September" periods
and standardized precipitation index of
seasonal drought SPI2"July-Aug" and
SPI2"June-Aug" have been derived under
the conditions of a moderate continental
(Pleven) and a North Black Sea (Varna)
climate and studied soil groups, as shown
in Figure 5. The obtained parameters of
the linear relationship of a type y = a + bx
relative to the 1951-2004 period have
been summarized in Table 1.
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Фиг. 5. Корелационни зависимости между индекса на сезонно засушаване
SPI2 “Юли-Авг” (по оста Х) и сумарната евапотранспирация ETa-dry “ЮлиАвг” (mm) (по оста Y) при неполивна царевица на почви с висок използваем
-1
запас TAW=180mm m : a) Плевен, b) Варна
Fig. 5. Relationships between seasonal SPI2 “July-Aug” (X-axis) and crop
evapotranspiration ETa-dry „July-Aug” (mm) (Y-axis) for soils of large TAW=180
-1
mm m : a) Pleven, b) Varna
Установените
зависимости
между сезонния индекс SPI2, осреднен
за юни-август / юли-август и сумарната
евапотранспирация на царевицата без
напояване ETa-dry, mm са с висока
степен на достоверност. При почвите с
висок
използваем
воден
запас
-1
(TAW=180mm m ) за района на
Плевен коефициентът на детермина2
ция е R >91%, когато е използван
2
индексът SPI2 “Юни-Авг” и R >78%,
когато е използван SPI2 “Юли-Авг”.
При
същата
почва
съответните
стойности за района на Варна са
2
2
R >86% и R >85% (Таблица 1).
От получените зависимости се
вижда, че коефициентът на детерми2
нация R е висок, което означава, че
голяма част от вариациите на ЕТa-dry
(mm) през годините 1951-2004г се
описват от SPI2 “Юни-Авг” и SPI2
“Юли-Авг” т.е. от интезивността на
засушаване през най-чувствителните
към воден стрес периоди от развитието
на царевицата. Коефициентите на
детерминация R2 са близки по стойност
при различните групи почви (Таблица 1).

The derived relationships between
seasonal SPI2 index, averaged for July
and August, and the rainfed maize
evapotranspiration
ETa-dry,
mm,
cumulated over the months as specified
above, are characterized by a high
degree of association. In the case of soils
-1
of large TAW = 180mm m , Pleven
region, the coefficient of determination is
2
R > 91% when the index SPI2"June to
2
Aug" has been used versus R > 78% if
using SPI2 "July-Aug". Respective values
2
for the region of Varna are derived R >
2
86% and R > 85% with the same soil
(Table 1).
Observing the defined relationships
of the type y = a + bx, it is clear that the
2
determination coefficient R is high, which
means that most of the variations in the
ETa-dry, mm over the years 1951-2004
are described by SPI2 "June-Aug" and
SPI2 "July-Aug" i.e. from the intensity of
drought in the most sensitive to water
stress periods of maize development.
2
The coefficients of determination R are
close in value at different soils groups
(Table 1).
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Таблица 1. Параметри на корелационните зависимости y=a+bx между
сумарната евапотранспирацията при неполивна царевица ETa-dry “ЮлиАвг“, “Юни-Авг“ и “Май-Септ“ (mm) и индекса на сезонно засушаване SPI2
„Юни-Авг” и „Юли-Авг”, 1951-2004 г, Плевен и Варна
Table 1. Parameters of derived specific relationships y=a+bx between crop
evapotranspiration totals of rainfed maize ЕТa-dry (mm) relative to „July-Aug”,
„June-Aug”, „May-Sept” and High Peak Season SPI2 relative to “July-Aug” and
“June-Aug”, 1951-2004, Pleven and Varna
Климатичен район/ Climate
region

Групи почви по TAW / Soil groups according to TAW
Нисък / Small Среден / Medium Висок / Large
116 mm m-1

157 mm m-1

180 mm m-1

ETa-dry "July-Aug"=a+b.SPI2 "July-Aug" (mm)
Плевен/Pleven
Свободен член / Intercept a
Ъглов коефициент /
Slope coefficient b
2
R (%)
RMSE , mm

Групи почви по TAW / Soil groups according to
TAW
Нисък / Small Среден
/ Medium Висок / Large
116 mm m-1

157 mm m-1

180 mm m-1

ETa-dry "July-Aug"=a+b.SPI2 "June-Aug" (mm)

186.35

207.71

247.57

186.32

207.69

247.55

63.84

60.67

51.78

78.24

74.95

63.88

0.82
27.00

0.80
27.09

0.78
24.28

0.96
13.34

0.95
13.46

0.93
14.13

142.95

193.51

206.25

142.97

193.53

206.27

54.20

48.39

43.99

67.50

59.12

54.10

0.82

0.86

0.85

0.93

0.93

0.93

22.96

17.93

17.11

14.52

12.28

11.34

Варна/Varna
Свободен член / Intercept a
Ъглов коефициент /
Slope coefficient b
2
R (%)
RMSE , mm

ETa-dry "June-Aug"=a+b.SPI2 "July-Aug" (mm)

ETa-dry "June-Aug"=a+b.SPI2 "June-Aug" (mm)

Плевен/Pleven
Свободен член / Intercept a
Ъглов коефициент /
Slope coefficient b
2

R (%)
RMSE , mm
Варна/Varna
Свободен член / Intercept a
Ъглов коефициент /
Slope coefficient b
2
R (%)
RMSE , mm

308.33

330.17

369.72

308.31

330.15

369.70

62.27

58.91

50.35

75.04

70.92

60.19

0.85

0.85

0.84

0.96

0.96

0.94

23.52

22.14

19.53

12.24

11.60

12.42

251.87

296.59

314.93

251.89

296.61

314.95

52.88

47.35

43.00

64.39

56.56

51.78

0.86

0.89

0.88

0.93

0.93

0.93

19.44
15.02
14.58
ETa-dry "May-Sept"=a+b.SPI2 "July-Aug" (mm)

13.84
12.32
11.22
ETa-dry "May-Sept"=a+b.SPI2 "June-Aug" (mm)

Плевен/Pleven
Свободен член / Intercept a
Ъглов коефициент /
Slope coefficient b
2
R (%)
RMSE , mm
Варна/Varna
Свободен член / Intercept a
Ъглов коефициент /
Slope coefficient b
2

R (%)
RMSE , mm

360.49

381.52

421.14

360.46

381.50

421.12

67.57

65.67

59.8

77.76

75.84

69.27

0.87

0.88

0.87

0.90

0.91

0.91

22.91

22.15

20.69

20.34

18.99

17.38

293.55

314.96

356.31

293.58

314.98

356.33

58.83

52.20

48.56

62.52

60.55

56.11

0.86

0.87

0.89

0.85

0.86

0.86

20.24

18.13

15.75

20.72

19.30

17.35

Изчислената стандартна грешка
RMSE, mm се изменя в диапазон 11-27
mm, като по-ниските стойности се
отнасят за случаите когато сезонния
SPI2 е осреднен за месеците от юни
до август. Тези резултати доказват
възможността SPI2 “Юли-Авг” и SPI2
“Юни-Авг” да се използват като индикатори за въздействието на интензив-

The calculated root mean square
error RMSE, mm ranges between 11-27
mm, as the lower values refer to the
cases when the seasonal SPI2 is
averaged for the months from June to
August. These results demonstrate the
ability to use SPI2 "July-Aug" and SPI2
"June-Aug" as indicators for the impact of
drought intensity on rainfed maize
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ността на засушаване върху евапотранспирацията от неполивна царевица ЕТа-dry (mm), които не зависят от
използваемия воден запас на почвата
TAW. Ъгловият коефициент b може да
се приеме като индикатор за нарастване на ЕТa-dry, mm, когато
SPI2 “Юли-Авг”/“Юни-Авг” нараства от
отрицателните стойности (характеризиращи категории на интензивността
на засушаването) към положителни, които характеризират по-влажни условия.
Резултатите показват, че стойностите на ъгловият коефициент b
намаляват от почвите с нисък към тези
с висок използваем воден запас TAW,
като са по-високи за района на Плевен.
Свободният член а (стойността на
ЕТa-dry, mm, когато SPI2 “Юни-Авг” и
SPI2 “Юли-Авг” са 0) също зависи от
групата почви по използваем воден
запас TAW, като той нараства от
почвите с нисък към тези с висок
използваем воден запас TAW.

evapotranspiration totals ETa-dry, mm,
during „July-Aug”, „June-Aug” and „MaySept” periods, which do not depend on
TAW. The slope coefficient b can be
assumed as an indicator of the linear
increase of ETa-dry, mm, when the
SPI2"July-Aug"/SPI2"June-Aug" indices
increase
from
negative
values
(characterizing the category of the
intensity of drought) to positive, that
characterizes wet conditions.
The results show that the values of
slope coefficient b decrease from soils
with small to those with large total
available water TAW, and they are higher
in Pleven region. The intercept а (the
value of respective ETa-dry, mm when
SPI2 "June-Aug"/SPI2 "July-Aug"= 0)
also depends on the soil groups
according to total available water TAW,
as it increases from soils with small to
those with large total available water
TAW.

ИЗВОДИ

CONCLUSIONS

Проведеното изследване върху
зависимостите
“интензивност
на
засушаване – евапотранспирация на
неполивна царевица ЕТа-dryJuly-Aug за
районите на Плевен и Варна и групи
почви в Северна България показва, че:
Когато интензивността на засушаване е характеризирана с осреднения
индекс SPI2 за месеците „Юни-Август”,
зависимостите за ЕТа-dry (mm) и за
двата разглеждани района са с висока
степен на достоверност (86<R2<96%).
Когато SPI2 е осреднен за месеците
„Юли-Август” коефициентът на детерминация е леко занижен (78<R2<89%). Стойностите на стандартна грешка RMSE, mm
са приемливо ниски (11-27 mm).
Високият коефициент на детерминация на установените корелационни
зависимости между ЕТа-dry, mm и SPI2
„Юли-Август” показва, че основната част
от вариациите на ЕТа-dry (mm) се
характеризират от SPI2 „Юли-Август”
през най-чувствителния към воден
дефицит период от развитието на царе-

The study on the correlation
relationships between SPI2 "JuneAug"/SPI2 "July-Aug" indices and rainfed
maize evapotranspiration totals ETdry„July-Aug”, ET-dry„June-Aug” and
ETdry
„May-Sept”
relative
to
representative climate regions and soil
groups in North Bulgaria indicates that:
When
drought
intensity
is
characterized by the averaged SPI2 index
for the months „June-August”, the
relationships with all the three ETa-dry
totals are reliable, as proved by the high
2
coefficient of determination (86<R <96%)
obtained for studied regions. When SPI2
is averaged for „July-August”, the
determination coefficient is slightly lower
2
but still acceptable (78<R <89%). The
relative mean square error RMSE values
are acceptably low (11-27 mm).
The high determination coefficient
of the established correlations between
ETa-dry totals and SPI2 indices shows
that the major part of ETa-dry variations
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вицата. Следователно стандартизираният валежен индекс SPI2 може да се
използва като индикатор за въздействието на интензивността на засушаване
върху евапотранспирацията от неполивна царевица ЕТа-dry (mm).
Зависимостите ЕТa-dry - SPI2
“Юни-Авг” и ЕТa-dry - SPI2 “Юли-Авг” са
лесно и достъпно средство за изчисляване на евапотранспирацията на културата
без напояване от интензивността на
засушаване. Те са важен показател за
изчисляване на нетните напоителни норми в зависимост от водно-физическите
характеристики на почвата и климатичния район. Също така те биха могли да
послужат в хидрологията и хидрогеологията за изчисляване на баланс на
водата във водосбори, както и при
управлението на водните ресурси – като
важен елемент от водния баланс.

are characterized by SPI2 during the most
sensitive to water deficit period of maize
development.
Consequently,
the
standardized precipitation indices SPI2
can be used as an indicator for the impact
of drought intensity on rainfed maize
evapotranspiration ETa-dry, mm.
The derived “ETa-dry - SPI2 "JunAug" and “ETa-dry - SPI2 "Jul-Aug"
relationships are an easy and accessible
tool
for
computing
the
maize
evapotranspiration from the drought
intensity. They could also be used in
calculating net irrigation requirements by
physically-based simulation tools, as well
as in hydrology and hydrogeology for
simulating the water balance at catchment
scale and water resources management.
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РЕЗЮМЕ

SUMMARY

Направена е оценка на остатъчните количества минерален азот в реални ферми от Северна България. Изпол-

звани са резултатите от анализите на
990 почвени проби. статистическия
анализ показва тенденция за повишено
съдържание на остатъчен азот в почвата и за наличието на отделни ферми
и полета със значителни количества
остатъчен минерален азот. Средното
натоварване на земеделските земи с
остатъчен минерален азот е найвисоко в област Видин 41.5 mg/kg почва, най-ниско в област Монтана – 20.9
mg/kg почва. В област Плевен се
срещат най-много случай на извънредно високи остатъчни количества минерален азот. По общи количества азот
потенциално измит в околната среда от
проучените области най-големи количества има в област Плевен – 9047
тона при пролетни култури и 6254 тона
при зимни култури, а най-малки в
област Ловеч 2035 тона при пролетни

Residual inorganic nitrogen was
evaluated on real farms in Northern
Bulgaria. The results of the analysis of
990 soil samples were used. The
statistical analysis shows a trend for
increased nitrogen content in the soil and
the presence of separate farms and fields
with significant amounts of residual
inorganic nitrogen. The average load on
agricultural land with residual inorganic
nitrogen is highest in the region of Vidin
41.5 mg/kg of soil, lowest in the Montana
region – 20.9 mg/kg of soil. In the Pleven
region there are the most cases of
extremely
high
residual
inorganic
nitrogen.
By total quantities of nitrogen potentially
leached in the environment from the
studied areas the largest quantities are in
the Pleven region - 9047 tons for spring
crops and 6254 tons for winter crops, and
the smallest in the Lovech region 2035
tons for spring crops and 1320 tons for
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култури и 1320 тона при зимни култури.
Средно за изследваните площи, възможно са загубени около 52 kg азот от
хектар.
Ключови думи: азотно торене,
азот в почвата, нитратно замърсяване

winter crops. On average, about 52 kg of
nitrogen per hectare may be lost for the
surveyed areas.
Key words: nitrogen fertilization,
residual inorganic nitrogen in soil, nitrate
pollution

УВОД

INTRODUCTION

Почвите в Северна България са
едни от най-плодородните в страната
с най-висока добивност на декар. С
развитието на земеделието се търсят
начини за обогатяването им и повишаване на качеството и добивите на
селскостопанската продукция и същевременно опазване на околната среда.
Един от най-мощните агротехнически фактори за увеличаване на добивите на единица площ до ден днешен
си остава торенето. Торовете се използват както за увеличаване на добивите
от селскостопанските култури, така и за
възстановяване и обогатяване на
почвените ресурси. Предвид факта, че
заедно с прибирането на реколтата, от
почвата се изнасят безвъзвратно хранителни елементи като азот, фосфор,
калий, сяра, калций, магнезий и други
микроелементи, се налага да се
използват различни способи те да
бъдат възстановени обратно. Начин за
постигане на това е прилагането на
фосфати, нитрати, калиеви соли и т.н.,
като еквивалент на изнесените с реколтата от обработваемите земи химични
вещества.
От химичните торове в найголеми количества и най-често използваните са азотните торове като амониевия нитрат, карбамид и амониевия
сулфат. Прилагането на химическото
торене безспорно увеличава продуктивността на реколтите, но при приложение на високи дози, способства за
замърсяването на реколтата, почвите,
подземните и подпочвените водите, и
увеличава химическото натоварване в
агроекосистемите. Също така до голяма степен е икономически неоправдано. За 20 години в Канада 18% от

The soils in Northern Bulgaria are
among the most fertile in the country with
the highest yield. With the development of
agriculture, ways are sought for their
enrichment and fertility improvement and
the yields increasing of the agricultural
production and, at the same time, the
protection of the environment.
One of the most powerful agro technical factors for increasing yields to
date is fertilization.
Fertilizers are used both to increase yields
from crops and to restore and enrich soil
resources. Given the fact that, together
with harvesting, nutrients such as
nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur,
calcium, magnesium and other trace
elements are irreparably exported from
the soil, different ways to recover them
are needed.
The way to achieve this is the application
in the arable land of phosphates, nitrates,
potassium salts, etc., as an equivalent to
the nutrients exported by the crops.

Nitrogen
fertilizers
such
as
ammonium nitrate, urea and ammonium
sulfate are the most commonly used.
Application of chemical fertilization
undoubtedly increases yields of crops, but
with high doses, it contributes to crop
pollution,
soils,
groundwater
and
groundwater and increases the chemical
load in agroecosystems.
It is also largely economically unjustified.
For 20 years in Canada, 18% of arable
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обработваемите земи се преминали от
категория без риск от замърсяване в
категория с висок риск от замърсяване
(De Jong, et al., 2007; Drury et al., 2007).
Загубите на азот са се колебали от 5 до
20 kg на хектар. В България наскоро е
правено едно от първите изследвания
за остатъчния минерален азот в почвата от Katsarova, Koutev, 2014 за някои
райони на страната. Редица изследвания от ежегодния мониторинг за
състоянието и качеството на водите в
страната, показват повишено съдържания на нитрати от земеделски източници във водите. Количеството на използваните торове се е увеличило 2,5 пъти
за периода 2001-2015г. А на азотните
торове 2 пъти за същия период (Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р.
България, 2015г).
В резултат на агрохимическите
проучвания проведени през последните десетилетия в много страни се
формулира закона за оптималното
торене и оптималните добиви. В общи
линии той гласи: минералното торене,
увеличава добивите до известни
граници на приложение на активните
вещества. При внасянето на количества над оптималните нива няма увеличаване на добивите над пределно
достигнатите, нещо повече излишните
хранителни елементи се явяват като
остатъчни вредни вещества в селскостопанската продукция. Човечеството е
изправено пред реалния екологически
риск от замърсяване на почвените
ресурси, а от там и на селскостопанската продукция с токсични елементи,
което в последствие ще влоши
здравния статус на населението.
Целта на това изследване е да се
оцени количествено съдържанието на
достъпните форми на азот, в почви от
реални интензивни ферми, за да се
установи има ли наличие на нарушаване
на почвеното плодородие или замърсяване и да се покажат райони застрашени от нитратно замърсяване.

land has been moved from a non-polluting
category to a high risk of pollution (De
Jong, et al., 2007; Drury et al., 2007).
Nitrogen losses have fluctuated from 5 to
20 kilograms per hectare. Katsarova,
Koutev, 2014 have make recent study of
residual inorganic nitrogen in some
regions of Bulgaria. A number of surveys
of annual monitoring of the state and
quality of water in the country show
increased levels of nitrates from
agricultural sources in the waters. The
amount of fertilizers used has increased
2.5 times for the period 2001-2015.
Nitrogen fertilizers application increase
twice in the same period (National Report
on the Status and Protection of the
Environment in the Republic of Bulgaria,
2015).
As a result of agrochemical surveys
conducted in recent decades, the law on
optimal fertilization and optimal yields is
formulated in many countries. In general,
it states: mineral fertilization increases
yields up to certain limits of application.
There is no increase in yields above the
marginal levels when the quantities above
the optimal levels are introduced,
moreover the unnecessary nutrients
appear to be residual harmful substances
in agricultural production.
Mankind faces the real environmental risk
of contamination of soil resources and
hence of agricultural production with toxic
elements, which will subsequently worsen
the health status of the population.

AIM: To quantify the content of
available forms of nitrogen in soils from
real intensive farms to establish whether
soil fertility or contamination is present
and to show areas threatened by nitrate
pollution.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

MATERIAL AND METHODS

В настоящото изследванията са
включени 14 ферми от областите
Видин, Монтана, Плевен, Ловеч и
Велико Търново с обща площ над 5000
хектара. За оценката са използвани
резултатите от анализите на почти 990
почвени проби от лабораторни данни
на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, София.
Агрохимичен анализ на почвените
проби е извършен по дестилационния
метод на Bremner, Keeney (1965) за
определяне на минерален азот в
почвата.
В изследването са използвани
статистически софтуер Statgraphics
centuruion XV

In the present study 14 farms from
Vidin, Montana, Pleven, Lovech and
Veliko Tarnovo with a total area of over
5000 hectares are included. For the
evaluation, the results of the analyzes of
almost 990 soil samples from the
laboratory data of N. Poushkarov Institute
of Soil Science "N. Poushkarov, Sofia.
Agrochemical analysis of soil samples for
the determination of inorganic nitrogen in
the soil was carried out by the Bremner,
Keeney (1965) distillation method.
The
statistical
software
Statgraphics centuruion XV was used in
the study

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

RESULTS AND DISCUSSION

Един от основните екологични
проблеми, възникващи от селскостопанската дейност на хората е прекомерната употреба на азотосъдържащ
торове, както и генерираните от
животновъдството и използвани при
различните почвообработки естествени
торови маси. Индиректно, в следствие
на процеси на просмукване и инфилтрация могат да възникват опасни
точкови или дифузни източници на
замърсяване на почвата и подземните
води. В САЩ се следят резултатите от
почвените анализи от години. В
Уисконсин от 1964 година са направени
над 5 милиона почвени анализи. Даването на препоръки за торене на базата
на почвени анализи е довело да
намаляването на съдържанието на
подвижни форми на азот, фосфор и
калий в последните години, но все пак
в достатъчни количество (Peters John,
2014). Такава трябва да е стратегията
на земеделието и у нас за всички
хранителни елементи.
В България законодателната
рамка, която регулира употребата на
азотни торове е дадена чрез Наредба
№ 2 от 13.09.2007 год. за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници. Нитратната

One of the major environmental
problems arising from the agricultural
activity of humans is the excessive use of
nitrogen-containing fertilizers as well as
those produced by livestock breeding and
used in various soil treatment natural
fertilizers. Indirectly, as a result of
percolation and infiltration processes,
hazardous point or diffuse sources of soil
and groundwater contamination may
occur.
The US has been monitoring the results of
soil analyzes for years. More than 5
million soil analyzes have been made in
Wisconsin
since
1964.
Providing
recommendations for fertilization based
on soil analysis has led to a reduction in
the content of mobile forms of nitrogen,
phosphorus and potassium in recent
years, but still in sufficient quantity.
(Peters John, 2014). That should be the
strategy of agriculture in our country for all
nutrients.
In
Bulgaria,
the
legislative
framework regulating the use of nitrogen
fertilizers is given by Ordinance No. 2 of
13.09.2007 for the protection of waters
from
pollution
with
nitrates
from
agricultural sources. The Nitrate Directive

380

директива е разработена на основата
на 91/676/ЕИО . Нейното създаване се
е наложило поради повишеното съдържание на нитрати във водите, които се
ползват за питейни нужди на населението. Тя цели опазване на замърсяването на водите от прекомерна употреба
на торове в земеделието, опазване на
водите от замърсяване с нитрати и
последваща еутрофикация в „уязвимите
зони“ на територията на (Фигура 1).

has been developed on the basis of
91/676/EEC. Its creation was due to the
increased nitrate content in the water that
is used for the population's drinking
needs. It aims to protect water pollution
from excessive use of fertilizers in
agriculture, water protection from nitrate
pollution and subsequent eutrophication in
the "vulnerable zones" on the territory of
the country (Figure 1).

Фиг. 1. Нитратно уязвими зони (в червено) в Република България, съгласно
Заповед № РД-795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите
Fig. 1. Nitrate vulnerable zones (in red) in the Republic of Bulgaria, according to
Order No. RD-795 / 10.08.2004 of the Minister of Environment and Waters
Всичките пет изследвани области попадат в нитратно уязвими зони.
За ограничаването на замърсяванията
от „дифузни” източници е необходимо
определяне на торовите норми да е
базирано на добре подбраните гранични стойности на всеки използван метод
за анализ на достъпните вещества.
Кутев, Марков, Стоянова и Кутев,
Стоянова през 2015 публикуват резултати, за честотното разпределение на
големи извадки от данни за запасеност
на почвите с азот, фосфор и калии.
Тези изследвания позволиха определянето на стойността, която трябва да
се изключи от изчисляване на торовата норма - 30 kg азот на хектар
При настоящето проучване са
изследвани 990 проби. Минималната и

All five areas surveyed fall into
nitrate vulnerable zones. In order to limit
the pollution from "diffuse" sources, it is
necessary to determine the fertilizer
norms based on the well-selected limit
values of each method used for the
analysis of available substances. Koutev,
Markov,
Stoyanova
and
Koutev,
Stoyanova in 2015 publish results for the
frequency distribution of large samples of
soil, nitrogen, phosphorus and potassium
data.
These studies allowed the determination
of the value to be excluded from the
calculation of the fertilizer rate - 30 kg of
nitrogen per hectare.
In the present study, 990 samples
were tested. The minimum and maximum
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максималната стойност са посочени в
Таблица 1.

values are given in Table 1.

Таблица 1. Множествено сравнение
Table 1. Multiple-Sample Comparison
Видин
Резултати - 76 стойности вариращи от 20.2 до 100.0 mg/kg
Vidin

76 values ranging from 20.2 to 100.0 mg/kg

Монтана

Резултати - 96 стойности вариращи от 10.4 до 92.7 mg/kg

Montana

96 values ranging from 10.4 to 92.7 mg/kg

В. Търново

Резултати - 155 стойности вариращи от 11.5 до 107.7 g/kg

V. Tarnovo

155 values ranging from 11.5 to 107.7 g/kg

Плевен

Резултати - 443 стойности вариращи от 5.0 до118.1 mg/kg

Pleven

443 values ranging from 5.0 to 118.1 mg/kg

Ловеч

Резултати - 220 стойности вариращи от 13.9 до 118.1 mg/kg

Lovech

220 values ranging from 13.9 to 118.1 mg/kg

За почвите включени в настоящото изследване средното съдържание на минерален азот след прибиране на реколтата е представено в
Таблици 2 и 3. Получените резултати
от статистическите тестове способстват
за коректното оценяване на резултатите.

For soils included in the present
study the average mineral nitrogen
content after harvest is presented in
Tables 2 and 3. The results obtained from
the statistical tests contribute to the
correct evaluation of the results.

Таблица 2. Съдържание на минерален азот в почвите от различни области
след прибиране на реколтата – минимално, максимално, средно mg/kg
Table 2. Inorganic nitrogen content in soil from different regions after harvest minimum, maximum, average mg/kg

минимално
minimal
максимално
maximal
средно
average

Област
Видин
Vidin

Област
Монтана
Montana

Област Велико
Търново
Veliko Tarnovo

Област
Плевен
Pleven

Област
Ловеч
Lovech

20.2

17.8

11.5

15.6

13.9

100

26.1

77.8

40.3

68.7

41.5

20.9

34.5

28.7

33.9
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Таблица 3. Съдържание на минерален азот в почвите от различни области
след прибиране на реколтата – минимално, максимално, средно (kg/ha)
Table 3. Inorganic nitrogen content in soil from different regions after harvest minimum, maximum, average kg/ha
Област
Област
Област
Област
Област
Видин
Монтана Велико Търново
Плевен
Ловеч
Vidin
Montana
Veliko Tarnovo
Pleven
Lovech
минимално
61.0
31.0
35.0
15.0
42.0
minimal
максимално
300.0
278.0
323.0
354.0
354.0
maximal
средно
125.0
81.0
102.0
99.0
94.0
average
Средните
резултати
дават
информация за общата картина в
различните области. Най-високо е
средното съдържание на минерален
азот в почвите на област Видин а найниско в почвите на област Монтана.
Останалите три области, В. Търново,
Плевен и Ловеч, имат близки средно
съдържание на азот в почвите –
Таблица 2.
Коефициентите на вариация се
изменят от 35,9% до 55,7%. Най –
голяма изменение в стойностите имат
областите Плевен и Ловеч чиито
коефициенти са 55,7% и 46, 8% .
Всички коефициентите на вариация са
над 30% и това
очертава силно
нееднородност на извадката от данни.
Размахът представлява разликата между максималната и минимална стойност. Използва се когато
признака за разнородност е голям и
измерва ширината на диапазона, в
който варира признака. Най-високи
стойности за тази статистическа
показател имат данните за Плевен
113,1 mg/kg, следват го Ловеч 104,2
mg/kg, В. Търново 96,2 mg/kg, Монтана
82,3 mg/kg и Видин 79,8 mg/kg
(Таблица 4).

The average results provide
information on the overall picture in
different areas. The highest is the
average mineral nitrogen content in the
soils of Vidin region and the lowest in the
soils of Montana region. The remaining
three areas, Veliko Tarnovo, Pleven and
Lovech, have a similar average nitrogen
content in the soils – Table 2.
The coefficients of variation vary
from
35.9% to 55.7%. The biggest
changes in the values are in the regions
of Pleven and Lovech whose coefficients
are 55.7% and 46.8%. All coefficients of
variation are over 30% and this indicates
a strong heterogeneity of the data
obtained.
The
range
represents
the
difference between the maximum and
minimum values. Used when the sign of
heterogeneity is large and measures the
width of the range in which the attribute
varies. The highest values for this statistic
are the data for Pleven 113.1 mg/kg,
followed by Lovech 104.2 mg/kg, Veliko
Tarnovo 96.2 mg/kg, Montana 82.3
mg/kg and Vidin 79 , 8 mg/kg (Table 4).
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Таблица 4. Обща статистика
Table 4. Summary Statistics
Области

Брой

Regions

Count Average

Видин
Vidin
Монтана
Montana
В. Търново
V. Tarnovo
Плевен
Pleven
Ловеч
Lovech
Total

Средно

76

41.8

Стандартно
отклонение
Standard
deviation
15.0

96

26.9

12.3

45.7%

10.4

92.7

82.3

155

33.9

14.6

43.1%

11.5

107.7

96.2

443

32.9

18.3

55.7%

5.0

118.1

113.1

220

31.2

14.6

46.8%

13.9

118.1

104.2

990

32.8

16.5

50.4%

5.0

118.1

113.1

Таблица 5 показва средните
величини и интервалите в които
попадат 95% от останалите резултати
за дадена извадка (две стандартни
отклонения). Стандартната грешка е
показател е за отклонението на статистическото средно на дадена извадка от
генералното средно от 32,8 g/kg.
Графично резултатите са представени
на Фигура 2.

Коеф. на
вариация
Coeff. Of
variation
35.9%

Минимум

Максимум

Размах

Minimum

Maximum

Range

20.2

100.0

79.8

Table 5 shows the mean values
and intervals of 95% of the remaining
results for a given sample (two standard
deviations). The standard error is an
indicator for the deviation of the statistical
mean of a given sample from the general
average of 32.8 g/kg. Graphically, the
results are presented in Figure 2.

Таблица 5. Средни с 95.0% интервали за НМДР
Table 5. Table of Means with 95.0 percent LSD intervals
Области
Брой Средно
Ст. грешка
Долна граница
Горна граница
Regions
Count Average
Stnd. error Lower limit
Lower limit
Видин
76
41.8
1.86
39.2
44.4
Vidin
Монтана
96
26.9
1.65
24.6
29.2
Montana
В. Търново
155
33.9
1.30
32.1
35.7
V. Tarnovo
Плевен
443
32.9
0.77
31.8
33.9
Pleven
Ловеч
220
31.2
1.09
29.7
32.7
Lovech
Total
990
32.8
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Means and 95.0 Percent LSD Intervals

48
44

Mean

40
36
32
28
24
Vidin

Montana

VTarnovo

Pleven

Lovech

Фиг. 2. Средни стойности за съдържанието на минерален азот в градовете
Видин, Монтана, В. Търново, Плевен, Ловеч
Fig. 2. Mean values for the mineral nitrogen content in the towns of Vidin,
Montana, V. Tarnovo, Pleven, Lovech
Резултатите за асиметрия (Stnd.
Skewness) и ексцес (Stnd. Kurtosis) са
характеристики за формата на разсейването на средната. Силно отклонение
от нормалното разпределение се
наблюдава когато техните стойности
надвишават ±2 - Таблица 6.

The
results
for
asymmetry
(Standard Skewness) and Excess
(Kurtosis) are characteristics of the form
of the average dissipation. A strong
deviation from the normal distribution is
observed when their values exceed ± 2 Table 6.

Таблица 6. Асиметрия и ексцес
Table 6. Standard skewness and standard kurtosis
Области
Асиметрия / Stnd. skewness
Regions
Видин
4.30
Vidin
Монтана
8.71
Montana
В. Търново
9.07
V. Tarnovo
Плевен
16.98
Pleven
Ловеч
17.13
Lovech
Общо
25.94
Асиметрията (Skewness) измерва асиметричността на разпределението. Когато този коефициент е положителен, е изтеглено дясното рамо на
разпределението, а когато е отри-

Ексцес / Stnd. kurtosis
4.26
16.60
11.28
20.11
38.17
36.35

Skewness
measures
the
distribution asymmetry. When this
coefficient is positive, the right distribution
arm is drawn, and when the left is left.
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цателен лявото. В нашия случай всички стойности са положителни. Найниска асиметрия има данните за
областта на Видин – 4.3, а най-висока
за Ловеч 17.13. Това означава, че за
петте
области
в
повечето
от
резултатите остатъчните количества
азот са по-високи от средните.
Ексцесът (Kurtosis) е мярка за
връхната източеност на разпределението.В нашия случая ексцесът има
стойност от 4.3 до 38.2, ко което
означава, че е остър – намира се над
върха на нормалното разпределение.
В Таблица 7 за анализ на
вариациите са показани резултати за
вариацията разложена по два компонента – междугрупова и вътрешногрупова вариация. F-ratio, което е 9.70329,
се явява съотношението междугрупо-ва:
вътрешногрупова вариация. Тъй като
P-value на F-теста е по-малко от 0.05, то
имаме статистически значима разлика
между средните стойности на петте
изследвани групи данни.

In our case, all values are positive. The
lowest asymmetry is the data for the Vidin
area – 4.3 and the highest for Lovech
17.13 This means that for the five areas
in most of the results the nitrogen
residues are higher than the average.

Kurtosis is a measure of the peak
distribution of the distribution. In our case
the excess has a value of 4.3 to 38.2,
which means it is sharp - it is above the
top of the normal distribution.
In Table 7, variance analysis
shows
results
for
the
variance
decomposed by two components – in
group and between group variance. The
F-ratio, which is 9.70329, is the ratio
between group: in group variation. Since
the P-value of the F-test is less than 0.05,
we have a statistically significant
difference between the mean values of
the five data groups surveyed.

Таблица 7. Множествен рангов анализ
Table 7. Multiple Range Tests - ANOVA Table
Източник
Сума на
Средно
F-съотношение
Р-стойност
квадратите Df квадратично
Source
Sum of
Mean Square
F-Ratio
P-Value
Squares
Between groups 10199.4
4
2549.85
9.70
0.0000
Within groups
258841.
985 262.782
Total (Corr.)
269040.
989
Таблица 8 характеризира групите
данни, които се различават статистически. Резултатите от Ловеч, Плевен
и В. Търново сформират група данни,
които не се различават статистически.
Най-висока стойност (14, 9) има
статистически доказана разлика между
градовете Видин и Монтана. Логично от
тях данните за Монтана имат най-ниска
средна, а данните за Видин най-висока
средна. Така намираме местата с найвисока
степен
на
опасност
за
замърсяване и с най-ниска степен за
замърсяване на околната среда с
нитрати, съответно Видин и Монтана.

Table 8 characterizes the data
groups that differ statistically. The results
from Lovech, Pleven and Veliko Tarnovo
form a group of data that do not differ
statistically. The highest value (14, 9) has a
statistically proven difference between the
towns of Vidin and Montana. Logically, the
data for Montana have the lowest average
and the data for Vidin is the highest
average. Thus, we find the places with the
highest degree of pollution and with the
lowest degree of environmental pollution
with nitrates, respectively Vidin and
Montana.
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Таблица 8. Метод: 95.0 % разлика в най-малките квадрати
Table 8. Method: 95.0 percent LSD
Области
Брой Средно Хомогенни групи
Regions
Count Mean
Homogenous
Groups
Монтана
96
26.9 X
Montana
Ловеч
220
31.2
X
Lovech
Плевен
443
32.9
X
Pleven
В. Търново
155
33.9
X
V.Tarnovo
Видин - Vidin
76
41.8
X
P-Value = 0.000 > 0.05
Сравнения
Contrast
Видин – Монтана
Vidin-Montana

Значимост
Sig.
*

Разлики
+/- Граници
Difference +/- Limits
14.9
4.9

Видин - В. Търново
Vidin – V. Tarnovo

*

8.0

4.4

Видин – Плевен
Vidin - Pleven

*

8.9

3.9

Видин – Ловеч
Vidin - Lovech

*

10.6

4.2

Монтана - В. Търново
Montana – V. Tarnovo

*

-6.9

4.1

Монтана – Плевен
Montana- Pleven

*

-6.0

3.6

Монтана – Ловеч
Montana - Lovech

*

-4.3

3.9

В. Търново – Плевен
V. Tarnovo - Pleven
В. Търново – Ловеч
V. Tarnovo - Lovech

1.0

3.0

2.6

3.3

Плевен – Ловеч
Pleven - Lovech

1.6

2.6

* показва статистически значима разлика
* denotes a statistically significant difference.
Друг начин за оценка на нормалното разпределение на извадка
данни е с помощта на box and whisker
plot или графика с кутия и мустаци. С

Another way to estimate the
normal distribution of a data sample is by
using a box and whisker plot. With this
graphical approach, the variation of

387

този графичен подход може да се
представи варирането
на няколко
съвкупности от данни. Такъв резултат
може да постигнем и с хистограми, но
кутията с мустаци дава повече възможности. При нея може да се видят
ясно и точките лежащи извън нормалното разпределение на резултатите.
Освен това в една графика може да се
сравнят няколко групи от данни при един
мащаб – Фигура 3. Най-много стойности
лежащи извън нормалното разпределение имат данните от област Плевен.
Причините са небалансирано използване
на азотните торове от определени
фермери. Необходимо е да се направят
допълнителни изследвания за да се
установят причините за това и да се
локализират терените, на който са
отчетени твърде високите стойности.
Тези ферми и водните басейни около тях
имат най – висока локална опасност от
замърсяване с нитрати.

multiple datasets can be presented.
Such a result can also be achieved with
histograms, but the box and whisker plot
gives us more opportunities. It can also
clearly see the points lying outside the
normal distribution of the results. In
addition, several data sets on one scale
can be compared in one graph - Figure 3.
The most values outside of the normal
distribution are data from Pleven region.
The reasons are unbalanced use of
nitrogen fertilizers by certain farmers.
Further research is needed to solve the
causes and to locate the terrain where
the very high values are reported. These
farms and the water basins around have
the highest local dangers of nitrate
contamination.

Box-and-Whisker Plot

Vidin
Montana
VTarnovo

Pleven
Lovech
0

20

40

60
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80

100
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Фиг. 3. Графика „Кутия с мустаци” на съдържанието на минерален азот в
градовете Видин, Монтана, В. Търново, Плевен и Ловеч
Fig. 3. Graph "Box and whiskers" of the mineral nitrogen content in the towns of
Vidin, Montana, V. Tarnovo, Pleven and Lovech
Представянето на данните като
хистограми освен възможностите на
предходния анализ ни позволява да
видим и честотното разпределение на
резултатите. Групирането на данните с
близки стойности ни позволява веднага

Presenting the data as histograms
besides the capabilities of the previous
analysis also allows us to see the
frequency distribution of the results.
Grouping close data allows us to
immediately see if the results are close to

388

да наблюдаваме, дали резултатите имат
разпределение близо до нормалното
(Фигури 3-8). Резултатите имат долна
положителна граница близо до 10 mg
азот на kg почва. Това съвпада с
изследвания на Кутев, Стоянова (2015).
Наблюдава се и наличие на точки
излизащи значително от нормалното
разпределение. Тези точки може да
бъдат изключени от изследванията. Но
все пак тези точки са потенциално найгорещите места – източници за найсилно замърсяване с нитрати.

normal (Figures 3-8). The results have a
lower positive limit of close to 10 mg of
nitrogen per kg of soil. This coincides with
the researches of Koutev, Stoyanova
(2015). There are also points that are
significantly out of the normal distribution.
These points could be excluded from the
research. However, these points are
potentially the hottest sites - the sources
of the highest nitrate pollution.

Histogram

18

frequency

15
12
9
6
3
0
0

20

40

60
Vidin

80

100

120

Фиг. 4. Хистограма на съдържанието на минерален азот в област Видин
Fig. 4. Histogram of Inorganic Nitrogen Content in Vidin Region
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Фиг. 5. Хистограма на съдържанието на минерален азот в област Монтана
Fig. 5. Histogram of Inorganic Nitrogen Content in Mo
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Фиг. 6. Хистограма на съдържанието на минерален азот в област Плевен
Fig. 6. Histogram of Inorganic Nitrogen Content in Pleven
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Фиг. 7. Хистограма на съдържанието на минерален азот в област Ловеч
Fig. 7. Histogram of Inorganic Nitrogen Content in Lovech
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Фиг. 8. Хистограма на съдържанието на минерален азот в област В. Търново

Fig. 8. Histogram of Inorganic Nitrogen Content in V. Tarnovo
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Оценката за възможното измиване
на азот от почвите в различните области
може да се направи на базата на
средните величини за областите, първо
за съдържанието на минерален азот в
килограм почва - Таблица 2. След това
въз основа на преизчисляване на
съдържанието на минерален азот в един
хектар - Таблица 3,
Предишни изследвания за почви
от Североизточна България показват
подобни резултати, макар и по-ниски
(Koutev et al., 2015). Загубите на азот са
се колебали от 5 до 2 kg на хектар. В
нашите условия тези величини за
потенциално измиване от почвите на
азота варират от 61 kg при резултатите
за минимум до 300 kg азот от хектар при
резултатите за максимум в област
Видин. Средните резултати се колебаят
от 81 kg за област Монтана до 125 kg за
област Видин – Таблица 9.

The assessment of the potential
nitrogen leaching from the soils in
different areas can be made on the basis
of the mean values for the areas, first of
the mineral nitrogen content In kilograms
of soil - Table 2. Then, based on the
recalculation of the mineral nitrogen
content in one hectare - Table 3.
Recent studies for soils from
Northeastern Bulgaria show similar
results, albeit lower (Koutev et al., 2015).
Nitrogen losses fluctuated from 50 to 20
kg per hectare. In our conditions, these
potentials for nitrogen wash from the soil
range from 61 kg in the results for a
minimum of 300 kg of nitrogen per
hectare in peak results in the Vidin
region. The average results fluctuate from
81 kg for Montana region to 125 kg for
Vidin region - Table 9.

Таблица 9. Потенциално изгубени количества азот през зимата при
различно земеползване, kg/ha
Table9. Inorganic nitrogen content in soil from different regions after harvest minimum, maximum, average kg/ha
Област
Видин
Монтана
В.Търново
Плевен
Ловеч
Region
Vidin
Montana
V. Tarnovo
Pleven
Lovech
Зимни култури - Winter crops
минимално
minimal
максимално
maximal
средно
average

1.0

-

-

-

-

24.0

218

263

294

294

65

21

42

39

34

Пролетни култури - Spring crops
минимално
minimal
максимално
maximal
средно
average

31

1.0

5.0

-

12

270

248

293

324

324

95

51

72

69

64

При
изследвания
на
Кутев,
Стоянова (2015) е показано, че в почвата
постоянно има едно количество от около
10 mg азот на килограм почва или 30 kg
азот на хектар. То е необходимо на
микроорганизмите за поддържане на

In the studies of Koutev and
Stoyanova (2015) it is shown that there is
constantly in the soil about 10 mg of
nitrogen per kilogram of soil or 30 kg of
nitrogen per hectare. It is necessary for
the microorganisms to maintain the

391

азотния цикъл в почвата. Останалото
количество може да се губи при неблагоприятни почвено-климатични условия.
От друга страна е прието, че за зимните
култури е необходимо около 60 kg азот
на хектар в почвата за да се развият и
презимуват добре (Nikolova et al., 2014).
За това потенциалните загуби при зимни
култури са изчислени при съдържание на
азот в почвата над 60 килограма на
хектар, а при пролетните при 30 kg на
хектар.
Минималните загуби за зимните
култури могат да са от 0 до 1 kg на
хектар. Максималните загуби могат да са
наистина значителни – от 218 kg за
област Монтана до 294 kg за области
Плевен и Ловеч и 240 kg азот на хектар
за област Видин. Тези стойности са
валидни за отделни полета разбира се.
За проучените площи са в сила средните
резултати, които се колебаят от 21 kg
азот на хектар за област Монтана до 65
kg за Видинска област. Тенденцията за
потенциални загуби през зимата при
отглеждане на пролетни култури са
същите, но количествата са значително
по-високи.
Минималните загуби се колебаят
от 0 до 31 kg на хектар. Максималните
загуби могат да са наистина значителни –
от 248 kg за област Монтана до 324 kg за
области Плевен и Ловеч и 270 kg азот
на хектар за област Видин. Тези
стойности са валидни за отделни полета
разбира се. За проучените площи са
валидни средните резултати, които се
колебаят от 51 kg азот на хектар за
област Монтана до 95 kg за Видинска
област.
Оценка за загубите на ниво област
може да стане след отчитане на
засетите площи със зимни и пролетни
култури - Таблица 10. Виждаме, че найголеми замърсители са областите с найголеми площи обработваема земя –
Плевен и Велико Търново. Най-малък
замърсител е област Ловеч (Фигура 9).
Средно за изследваните площи може да
се каже , че възможно са загубени около
52 kg азот от хектар. Това надхвърля
значително нормите постигнати в страни
с висока култура на земеделие.

nitrogen cycle in the soil. The remaining
amount may be lost under adverse soilclimatic conditions. On the other hand, it
is assumed that about 60 kilograms of
nitrogen in the soil is necessary for winter
crops to grow and hibernate (Nikolova et
al., 2014). Therefore, the potential losses
in winter crops are calculated at a
nitrogen content in the soil of over 60 kg
per hectare and in the spring at 30 kg per
hectare.
Minimal losses for winter crops can
be from 0 to 1 kg per hectare. The
maximum losses can be really significant –
from 218 kg for Montana region to 294 kg
for Pleven and Lovech districts and 240
kg of nitrogen per hectare for Vidin
region. These values are valid for
individual fields of course. For the studied
areas the average results, which fluctuate
from 21 kg of nitrogen per hectare for the
Montana region to 65 kg for the Vidin
region, are valid. The trend for potential
winter crop losses in spring crops is the
same, but the amount is significantly
higher.
Minimal losses fluctuate from 0 to
31 kg per hectare. The maximum losses
can be really significant – from 248 kg for
the Montana region to 324 kg for the
Pleven and Lovech districts and 270 kg of
nitrogen per hectare for the Vidin region.
These values are valid for individual fields
of course. For the studied areas the
average results, which fluctuate from 51 kg
of nitrogen per hectare for Montana region
up to 95 kg for the Vidin region, are valid.
The area losses can be assessed
after the sowing areas with winter and
spring crops - Table 10. We see that the
biggest polluters are the areas with the
largest areas of arable land - Pleven and
Veliko Tarnovo. The smallest pollutant is
the Lovech region (Figure 9). On
average, for the surveyed areas it can be
said that about 52 kg of nitrogen per
hectare may be lost. This significantly
exceeds the norms achieved in countries
with a high culture of agriculture.
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Таблица. 10. Потенциална загуба на нитрати чрез измиване във водоемите при
различно земеползване (тона) от обработваемата земя в изследваните области
Table. 10. Potential nitrate loss by washing in water basins at different land use (tonnes)
of arable land in the surveyed areas
Област
Общо, t
Видин
Монтана
В. Търново
Плевен
Ловеч
и ha
Region
Vidin
Montana
V. Tarnovo Pleven
Lovech
Total, ha
and tons
*Обработваема
земя, ha
1 126 66
1 422 97
1 710 04
2 992 78
727 28 797973 ha
Arable land, ha
* Зимни култури - Winter crops
Площ, da
60840
76840
92342
161610
39273 430905 hа
минимално
37
minimal
максимално
maximal
14602
16759
24295
47562
11558
Средно/average
3979
1591
3851
6254
1320
16994 t
* Пролетни култури - Spring crops
Площ, da
49573
62611
75242
131682
32000 351108 hа
минимално
minimal
1517
75
339 374
максимално
maximal
13385
15534
22053
42705
10378
Средно/average
4729
3174
5395
9047
2035
24380 t
Общо при средни количества
Total,fort average values
41374 t
*Източник: МЗХ, отдел “Агростатистика”, наблюдение “Добиви от земеделски култури - реколта'2013
* Source: MAF, Agrostatistics Department, Monitoring crop yields - harvest 2013

Фиг. 9. Потенциална загуба на нитрати чрез измиване във водоемите при различно
земеползване от обработваемата земя в изследваните области - тона
Fig. 9. Potential nitrate loss by washing in water basins at different land use of arable land
in the studied areas - tons
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ИЗВОДИ

CONCLUSIONS

1. У нас продължава практиката да
се тори небалансирано с азотни торове.
2. От изследваните
области
средното натоварване на земеделските
земи с остатъчен минерален азот е найвисоко в област Видин 41.5 mg/kg почва,
най-ниско в област Монтана – 20.9 mg/kg
почва.
3. В област Плевен се срещат наймного случай на извънредно високи
остатъчни количества минерален азот.
4. По общи количества азот
потенциално измит в околната среда от
проучените
области
най-големи
количества има в област Плевен – 9047 t
при пролетни култури и 6254 t при зимни
култури, а най- малки в област Ловеч
2035 t при пролетни култури и 1320 t при
зимни култури.
5. Средно за изследваните площи,
възможно са загубени около 52 kg азот от
хектар

1. In our country the practice with
unbalanced nitrogen fertilizers continues.
2. From the studied areas the
average load of the agricultural lands with
residual mineral nitrogen is highest in the
region of Vidin 41.5 mg/kg of soil, lowest
in the Montana region – 20.9 mg/kg of
soil.
3. In the Pleven region there are
the most cases of extremely high mineral
nitrogen residues.
4. By total quantities of nitrogen
potentially washed in the environment from
the studied areas the largest quantities are
in the Pleven region – 9047 t for spring
crops and 6254 t for winter crops, and the
smallest in the Lovech region 2035 t for
spring crops and 1320 t for winter cultures.
5. On average, about 52 kg
nitrogen per hectare may be lost on the
surveyed areas.
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