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Местоположението на обектите от производ-

ствената инфраструктура се определят в съответствие с 
предвижданията на подробния устройствен план и 
одобрени инвестиционни проекти като се обосновава 
технико-икономически по отношение на: 

1. Определяне на отрасловата или производс-
твената връзка между обектите за комплексно използ-
ване на суровинната база от съответната промишле-
ност, за преработка на вторични продукти и за използ-
ване на отпадъците. 

2. Определяне на оптималните разстояния до 
добивните предприятия за суровина. 

3. Използване на непродуктивни земи, неза-
лесени райони или райони, заети от храсти и малоценни 
насаждения. 

4. Максимално съвместяване на производст-
вените, спомагателните и обслужващите дейности и на 
производствената инфраструктура. 

5. Комплексно използване на налични или из-
граждащи се транспортни съоръжения или съоръжения, 
изградени за други нужди, за съчетаване на автомобил-
ните с железопътните пътища, мостове, надлези и т.н. 

6. Осигуряване на допълнителни пътни връз-
ки извън селищните територии при производства и 
дейности с концентрация на автомобилни превози. 

7. Бъдещо разширение на обекта. 
8. Бъдещо развитие на транспортната мрежа. 
9. Охрана на природната среда. 
10. Водоснабдяване с питейна и промишлена 

вода. 
11. Електроснабдяване. 
За изработването инвестиционни проекти, 

които представляват обществена поръчка, възлагането 
става по реда на Закона за обществените поръчки. Пре-
ди възлагането, възложителят може да проведе, по реда 
на наредбата на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството по чл. 126, ал. 2 ЗУТ, конкурс за 
идеен проект, като възложи изработването на инвести-
ционния проект на лицето, което е спечелило конкурса, 
като обществена поръчка по реда на закона за общест-
вените поръчки. 

След изработването на инвестиционните про-
екти те се подписват от проектанта, от лицето, извър-
шили оценката за съответствие, от възложителя и от 
инженер-конструктор с пълна проектантска правоспо-
собност за част „Конструктивна“, ако оценката за съот-
ветствие не е извършена от консултант. 

Фазите на проектирането заслужават спе-
циално и приоритетно внимание. Проектите за обекти 
от производствената инфраструктура се изработват във 
фазите на: 

 идеен проект; 
 технически проект; 
 работен проект – работни чертежи и де-

тайли. 
Проектирането се извършва въз основа на из-

дадена виза, за което се подава писмено заявление до 
главния архитект на общината от възложителя или 
упълномощеното от него лице. Главният архитект изда-

ва визата в 14-дневен срок от подаването на заявление-
то. Тя представлява копие (извадка) от действащия 
подробен устройствен план за съответния поземлен 
имот и съседните му поземлени имоти. 

Законът предвижда редица правила по пътя 
на инвестиционния проект до неговото съгласуване и 
одобряване. 

Идейните проекти подлежат на съгласуване 
от главния архитект на общината, а се разглеждат от 
различни експертни съвети, в зависимост от вида на 
финансирането на строежа. 

Идейните проекти, финансирани изцяло или 
частично със средства от републиканския бюджет, се 
разглеждат от областния експертен съвет или от Наци-
оналния експертен съвет, а решенията на експертния 
съвет са задължителни за участниците в строителство-
то. 

Идейните проекти за обекти, свързани със си-
гурността и отбраната на страната, се разглеждат от 
специализирани експертни съвети, които министърът 
на регионалното развитие и благоустройството назна-
чава по предложение на министъра на отбраната или 
министъра на вътрешните работи. Тези проекти след 
разглеждането и от специализирания експертен съвет се 
съгласуват с един от двамата министри. 

След одобрение, съгласуваният проект може 
да служи за възлагане на строеж по Закона за общест-
вените поръчки. Въз основа на него може да продължи 
проектирането в следващите фази, които се одобряват в 
хода на строителството, преди извършване на съответ-
ните строително-монтажни работи. 

Полезна и задължителна е оценката на 
производствената инфраструктура на база трансак-
ционни разходи. За да се определи степента на разви-
тие на производствената инфраструктура и потребнос-
тите на даден регион от голямо значение са извършени-
те трансакционни разходи, доколкото те позволяват да 
се оцени изгодността на взаимодействието между еле-
ментите в икономическата система. 

Според Р. Коуз „без понятието трансакци-
онни 1 разходи … е невъзможно да се разбере работа-
та на икономическата система, не е възможно качес-
твено да се анализират много проблеми и няма осно-
вания, да се определи какъв вид политика се води“. 

Сред авторите работещи в това направление, 
все още няма единно разбиране и дефиниране на поня-
тието, но ние приемаме, че трансакционните разходи 
за основното производство във връзка с взаимодейс-
твието със субектите на производствената инфраст-
руктура представляват сумата от разходите, свърза-
ни с използване на услуги от външни фирми и изд-
ръжката на собствени подразделения за услуги, под-
помагащи движението на готовата продукция към 
пазара и подписването на договори и защитаващи 
правата при покупката на определени услуги. 

1 transactio – лат. език – спогодба, съглаше-
ние при взаимни отстъпки. 
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Класификацията на разходите за основното 
производство, обвързани с работата на производствена-
та инфраструктура може да се види от таблица 1. 

Показател за ръста на икономиката в даден 
регион не е намаляването на общите трансакционни 
разходи, а намаляването им за производството на еди-
ница продукция. Намаляването на общите трансакци-
онни разходи е характерно за ниска специализация на 
труда и неефективна организация на производството, 
докато при повишаване на общите трансакционни раз-
ходи и намаляване на средните може да се забележи 
увеличаване на специализацията на труда с ефективна 
организация на производството. 

Ефективността на производствената инфраст-
руктура не се проявява чрез собственото производство, 
а чрез условията, които тя създава за работата на ос-
новното производство. 

Така се проявява особеното икономическо 
въздействие на инфраструктурата върху регионалната 
икономика. Такова мнение изказва и световната банка, 
подчертавайки „… тясната връзка между икономичес-
кия ръст и обновяването на базовата инфраструктура. 
Усъвършенстването на инфраструктурата, оказва бла-
гоприятно въздействие, докато нейната липса или не-
достатъчно развитие може да предизвика нов ръст на 
инфлацията.“ 

При изготвяне на оценка за зависимостта 
между изменението на общите и средните трансакци-
онни разходи и произведената продукция изхождаме от 
анализа на икономическия ръст и развитието на предп-
риятията в региона. 

Отношението на общите (външни и вътреш-
ни) трансакционни разходи (ТР) към обема на произве-
дената продукция (РР), които се изчисляват по дейст-
ващите цени, може да се нарекат средни трансакционни 
разходи (S) и могат да се представят с формулата: 

TPS ,
PP

=  

където:  
S – средни трансакционни разходи; 
TP – общи трансакционни разходи; 
PP – обем на произведената продукция. 
Определянето на качествено различните об-

ласти на промяна на производствените обеми може да 
се извърши, чрез анализ на функционалната зависимост 
РР = f (TP, S), където обемът на произведената продук-
ция е право пропорционален на общите трансакционни 
разходи и обратно пропорционален на средните тран-
сакционни разходи. 

TPРР ,
S

=  

където: 
РР – обем на произведената продукция; 
S – средни трансакционни разходи; 
ТР – общи трансакционни разходи. 
Приемаме, че външните трансакционни раз-

ходи носят независим характер и не се влияят от оста-
налите елементи на разходите, а обема на произведена-
та продукция. 

Двете променливи величини във формулата 
позволяват да се отрази размера на производствения 
обем, чрез декартовата координатна система. По оста 
на абсцисата се нанасят стойностите на средните тран-
сакционни разходи за произведената продукция (S), а 
по оста на ординатата – абсолютната стойност на сбора 
от трансакционните разходи (ТР), така обема на произ-
водство, при равни други условия, може да се предста-
ви като точка с координати – средните трансакционни 
разходи (S1) и стойността на общите трансакционни 
разходи (ТР j). 
 

Таблица 1. Класификация на разходите за основното производство, съобразно дейностите на производствената инф-
раструктура 

 
ВИДОВЕ РАЗХОДИ ФОРМА НА РАЗХОДИТЕ СЪСТАВ НА РАЗХОДИТЕ 

Преобразуващи разхо-
ди 

Разходи, непосредствено свързани с обс-
лужването на технологичния процес при 

производството на продукция 

Разходи за ел. енергия, газ, вода и вътреш-
но.заводски транспорт за обслужване на 

производството 
Вътрешно-

производствени тран-
сакционни разходи 

Разходи, непосредствено свързани с тран-
спорта на продукцията до дъщерни фирми 

Разходи за издръжката на служби и отдели 
отговарящи за пласмента на продукцията, 

издръжката на маркетинга, транспорта (без 
цеховия), складове, научно-

изследователска и развойна дейност и др. 
Външни трансакци-

онни разходи 
Всички разходи непосредствено свързани 

с покупка на услуги от външни фирми 
осигуряващи движението на продукцията 

до пазара. 

Разходи за реклама, комуникация, инфор-
мационно обслужване, консултационни 

услуги, транспортни услуги, наеми, предс-
тавителни разходи и др. 

 
Стойностите ТР и S са винаги положителни и 

затова техните обозначения са в плоскостта на първи 
квадрант от координатната система. В този случай е 
невъзможно да се обединят различните, по своята ха-
рактеристика, видове произведена продукция. Решение-
то може да се намери ако се премести началото на ко-
ординатата от нулева в ненулева точка в първи квадрант 

с координати (So, TPo). По този начин, началото на ко-
ординатите ще се определи от базовите разходи на 
предприятията от производствената инфраструктура на 
региона, при това положителните и отрицателните ко-
ординати на новата система ще се определят от нараст-
ващите или намаляващите разходи през отчетния пери-
од в сравнение с базовите разходи. 
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Фиг. 1. Графично представяне на зависимостта РР=ТР/S с нулево координатно начало 
 
Промените в обема на произведената продук-

ция се получават под влияние на промяната в стойнос-
тите на общите и средните трансакционни разходи и 
затова при анализ на загубите е необходимо да се отче-
те степента на промяна при тези загуби, като се вземат 
за сравнение базовите загуби. 

Количествено, общите трансакционни разхо-
ди за произведената продукция се характеризират с на-
чални (базови) разходи (ТР0) и крайни (анализируеми) 
разходи (ТР). 

Знаейки началните и крайните трансакционни 
разходи за произведената продукция, могат да се опре-
делят и техните промени. Характера на тези промени се 
определят от тяхната форма (инерционни или ускорени) 
и направление (нововъзникнали или изчезващи стари 
трансакционни разходи). 

В съответствие с тези промени, трансакцион-
ните разходи за произведената продукция ще се харак-
теризират като: 

 Инерционни трансакционни разходи (Iтр); 
 Нововъзникнали трансакционни разходи 

(Ртр+); 
 Изчезващи трансакционни разходи (Ртр–); 
Инерционните трансакционни разходи (Iтр) 

отразяват частта от базови разходи, които не търпят 
развитие. Те се определят от най-малката стойност на 
началните и крайните трансакционни разходи. 

тр 0I min(TP , TP),=  

където: 
Iтр – инерционни трансакционни разходи;  
ТР0 – начални (базови) разходи;  
TP – крайни (анализируеми) разходи; 
 
 
 

Заключение:  
Всичко това позволява да се направи извода, 

че за икономическия ръст на регионите, инерционните 
трансакционни разходи винаги имат своето място, а 
ускорените транзакционни разходи могат да бъдат само 
в една форма – възникващи или изчезващи. 
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