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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

IMPROVEMENT OF PUBLIC HOUSING POLICY IN 

RUSSIA FOR EXAMPLE ST. PETERSBURG 

 
Sergey Kirsanov

1
, Evgeny Safonov

2 

 

1
Saint Petersburg institute of humanitarian education, Russia 

E-mail: ksaimr@mail.ru 

 
2
Russian State University for the Humanities, a subsidiary of Domodedovo, Russia 

E-mail: ensafonov_55@mail.ru 

 
Abstract. Housing policy as a social phenomenon, as part of the modern transformation of 

society is very complicated and often not accompanied by the predicted dire crisis, covering 

all aspects of the reformed social life. This, in turn, determines the relevance of studies of 

housing policy as the most important problems of human social life, its needs, especially in 

housing. 

In Russia, housing has always been and remains relevant. This is facilitated by several 

factors: lack of resources for the expanded reproduction of housing, lack of money by the 

absolute majority of the population, the constant influx of refugees into Russia and displaced 

persons from neighboring countries. 

Keywords: state housing policy, reforming housing and communal services, State program, 

the state capital investment, the housing market. 

 

1. Введение 
Жилищная политика — проводимая органами государственной власти и 

местного самоуправления политика, направленная на обеспечение 

нуждающихся жильем. 

Проблема обеспечения граждан комфортным и доступным жильем в 

России стоит очень остро. Например, на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в Санкт-Петербурге стоит около 400 тыс. семей. Большая 

часть жителей Санкт-Петербурга, даже так называемый средний класс не 

могут самостоятельно приобрести жилые помещения. Молодые семья не 

могут улучшить жилищные условия, граждане не могут переселиться из 

ветхого и аварийного жилья, льготные категории граждан не могут решить 

свои жилищные проблемы, правительству Санкт-Петербурга не хватает 

ресурсов, что бы полностью удовлетворить потребность граждан в жилье. 

Согласно Концепции основными направлениями государственной 

жилищной политики Санкт-Петербурга являются: 
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- расселение аварийных многоквартирных домов, 

- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном 

учете с целью сокращения срока ожидания в очереди, 

- повышение эффективности реализации целевых программ Санкт-

Петербурга, 

- расселение коммунальных квартир, 

- решение жилищных проблем граждан, проживающих в общежитиях, 

- реновация территорий застройки домами первых массовых серий. 

Оказание различных форм и видов содействия Санкт-Петербурга в 

улучшении жилищных условий граждан (предоставление безвозмездных 

субсидий или социальных выплат, предоставление возможности приобрести 

жилые помещения на условиях беспроцентной рассрочки, приобретение 

свободных комнат в коммунальной квартире государственного жилищного 

фонда с применением понижающего коэффициента) осуществляется на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 07.07.2004 № 409-61 «О содействии 

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан», а также 

законов Санкт-Петербурга, утверждающих соответствующие целевые 

программы Санкт-Петербурга, в отношении граждан, принятых на учет 

нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий или на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по 

договорам социального найма.   

 

2. Нормативно-правовые аспекты реализации государственной 

жилищной политики в Санкт-Петербурге 
Жилищное законодательство представляет собой совокупность законов, 

иных нормативных правовых актов, посредством которых государством 

устанавливаются, изменяются или отменяются соответствующие жилищно-

правовые нормы. 

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ Жилищный кодекс (далее 

– ЖК РФ) включает почти все жилищно-правовые нормы, содержавшиеся 

ранее в Гражданском Кодексе РФ, а также содержит много новых норм. 

В ЖК РФ включены в определенной системе нормы, регулирующие 

разнообразные жилищные отношения: обеспечение граждан жилыми 

помещениями и пользование ими: управление жилищным фондом и 

обеспечение его сохранности, надлежащей эксплуатации; ответственность за 

нарушение жилищного законодательства и др. Жилищный кодекс является 

наиболее полным и кодифицированным законодательным актом, 

регулирующим достаточно полно и конкретно соответствующие жилищные 

отношения в России, в нем собраны воедино правовые нормы, 

систематизированные по отдельным институтам жилищного 

законодательства. 

Региональное законодательство успешно заполняет правовые ниши. 
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Жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга по договорам социального найма предоставляются гражданам 

решением исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга. 

Реализуемые в настоящее время в Санкт-Петербурге целевые программы 

предусматривают государственное содействие Санкт-Петербурга в виде 

финансовой поддержки за счет средств городского бюджета гражданам, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге реализуются 5 целевых программ 

по улучшению жилищных условий:  

-«Молодежи – доступное жилье» 

-«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты» 

-«Расселение коммунальных квартир» 

-«Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения 

и социального обслуживания населения» 

-«Развитие долгосрочного жилищного кредитования». 

 

3. Анализ эффективности реализации целевых программ Санкт-Петербурга 
по улучшению жилищных условий 

Проведем анализ  основных показателей проводимой Санкт-Петербургом 

государственной жилищной политики.  

Общее число желающих участвовать в целевых программах Санкт-

Петербурга составляет около 22 тысяч семей. Из них 1020 семей участники 

программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге», 2564 семьи участвуют в программе «Санкт-Петербургские 

жилищные сертификаты» и 18317 семей – «Молодежи – доступное жилье».  

Из этого можно сделать вывод, что достаточно большое количество семей 

Санкт-Петербурга заинтересованы в скорейшем решении своих жилищных 

проблем, и приобретении жилых помещений путем участия в Целевых 

программах Санкт-Петербурга. 

На рис. 1 показано распределение участников целевой программы Санкт-

Петербурга «Молодежи – доступное жилье» (получение социальной выплаты) 

по году постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

на 17.04.2012 г., т.е. количество человек вставших на очередь за каждый год, 

начиная с 1979 года и изъявивших желание участвовать в программе 

«Молодежи – доступное жилье». 

Самым низким показателем на данном графике является 1979 год. Это 

связано с тем, что подавляющее большинство жителей Санкт-Петербурга 

стоящих на учете граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

уже смогли получить жилые помещения или приобрести жилых помещения с 

получением содействия Санкт-Петербурга.  Самым высоким показателем на 

графике является 2008 год. На наш взгляд, такой всплеск постановки на 
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очереди может быть связан с принятием постановления от 4 декабря 2007 г. 

N 1539 «О реализации закона Санкт-Петербурга "О целевой программе 

Санкт-Петербурга  "Молодежи – доступное жилье". Т.е. граждане Санкт-

Петербурга почувствовали реальную возможность улучшить свои жилищные 

условия участвуя в данной программе за счет получения социальной выплаты. 

 
Рис. 1. Распределение участников целевой программы Санкт-Петербурга  

«Молодежи – доступное жилье» 

 

Проводя анализ целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи – 

доступное жилье» необходимо отметить, что из двух форм содействия 

предусмотренных программой  

- приобретение жилья у Оператора программы, 

- получение социальной выплаты 

граждане  предпочитают получение социальной выплаты. Этим видом 

содействия желают воспользоваться 13328 семей, тогда как приобрести 

жилье у Оператора программы желают 4989 семей. 

На рис. 2 показано Распределение участников целевой программы Санкт-

Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге» по дате регистрации документов в ОАО «Городской центр – 

доступное жилье» на 17апреля 2012 г. В марте 2011 года участниками 

программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге» стали 4 семья, а уже в декабре изъявили желание участвовать 

144 семьи, таким образом за период с марта по декабрь 2011 года число 

участников составило 707 семей. В 2012 году участниками программы стали 
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еще 238 человек. Таким образом, общее число участников программы 

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» к 

концу марта составило 945 семей.  

 
Рис. 2. Распределение участников целевой программы Санкт-Петербурга  

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» 

 

Учитывая данные показатели можно сделать вывод, что граждане пока 

не чувствуют стабильность и уверенность в завтрашнем дне, и опасаются 

воспользоваться ипотечным кредитованием.  

Распределение участников целевой программы Санкт-Петербурга 

«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты» по году постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 17.04.2012 г. 

На рис. 3 показано Распределение участников целевой программы Санкт-

Петербурга «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты» по году 

постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

17.04.2012 г. 

Здесь, так же как и на предыдущих диаграммах, мы видим увеличение 

активности граждан при постановке на учет в 2008 году. 

На табл. 1 приведены результаты за период с 2010 года по 1 апреля 2012 

года. Как мы видим, в 2010 году по программе «Молодежи – доступное 

жилье» улучшили свои жилищные условия 1865 семей, в 2011 году этой 

программой воспользовались 2261 семья из них 234 семьи путем 
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приобретения жилья у оператора. За период с 1 января до 1 апреля 2012 года 

уже 1217 семей смогли улучшить свои жилищные условия. 

 

 
Рис. 3. Распределение участников целевой программы Санкт-Петербурга  

«Санкт-Петербургские жилищные сертификаты» 

 

По городской целевой программе «Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2017 годы» в 2010 году улучшили 

свои жилищные условия 730 семей, в 2011 году – 732, и за период с 1 января 

до 1 апреля 2012 года 389 семей смогли улучшить свои жилищные условия в 

рамках этой целевой программы. 

 
Таблица 1. Оказание государственного содействия в рамках  

реализации целевых Программ Санкт-Петербурга 

Целевая программа 2010 год 

семей 

2011 год 

семей 

на 01.04.2012 

семей 

«Молодежи – доступное жилье» 

(получение социальной выплаты) 

1859 2027 1217 

«Молодежи – доступное жилье» 

(приобретение жилья у Оператора) 

6 234 - 

«Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт-Петербурге на 

2002-2017 годы» 

730 732 389 

«Санкт-Петербургские жилищные 

сертификаты» 

338 446 - 
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По городской целевой программе «Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2017 годы» в 2010 году улучшили 

свои жилищные условия 730 семей, в 2011 году – 732, и за период с 1 января 

до 1 апреля 2012 года 389 семей смогли улучшить свои жилищные условия в 

рамках этой целевой программы. 

В 2010 году по программе «Санкт-Петербургские жилищные 

сертификаты» улучшили свои жилищные условия 338 семей, в 2011 году 446 

семей. 

Проведя анализ данных показателей можно сделать вывод, что данные 

программы пользуются популярностью у населения и дают возможность 

гражданам приобрести комфортное жилье. 

 

4. Программа «Расселение коммунальных квартир» 

Для Санкт-Петербурга одной из самых острых является проблема 

расселения коммунальных квартир, поэтому с января 2008 года действует 

городская целевая программа «Расселение коммунальных квартир в Санкт-

Петербурге». Эта программа, несомненно, наиболее трудоемкая, 

рассчитанная, до 2016 года, она опирается на Закон Санкт-Петербурга от 

17.10.2007 года №513-101 и соответствующее Постановление Правительства 

города от 04.12.2007 года №1537, относится к приоритетным направлениям 

деятельности Правительства Санкт-Петербурга. Динамика работы по данной 

программе, позволяет говорить, о результативной работе по подбору 

оптимальных вариантов расселения, массовой работе с населением в этой 

непростой сфере. 

Кто может быть участником программы: 

Наниматели и (или) собственники жилых помещений (комнат) в 

коммунальной квартире, подлежащей расселению в соответствии с 

Программой, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

На сегодняшний день, с учетом внесенных в программу изменений, 

допускается участие граждан, проживающих в коммунальной квартире, в том 

числе, которые не являются очередниками. Но надо отметить, что для 

очередников от города в рамках программы предполагается помощь, а 

неочередникам придется решать жилищный вопрос за счет собственных 

средств. 

Виды государственного содействия Санкт-Петербурга в рамках 

программы: 
1
 

- предоставление социальных выплат для приобретения или 

строительства жилых помещений при условии, что в результате 

                                            
1 http://obmencity.ru/ - официальный сайт Санкт-Петербургского государственного 

учреждения «Горжилобмен» 
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использования участниками Программы социальных выплат коммунальная 

квартира становится отдельной. 

- перераспределение жилых помещений (комнат) в коммунальных 

квартирах и жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-

Петербурга 

- передача участникам Программы по договорам купли-продажи 

освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах с 

применением понижающего коэффициента к рыночной стоимости; 

- первоочередное оказание участникам Программы видов 

государственного содействия, предусмотренных другими целевыми 

программами Санкт-Петербурга. 

Какое жилье можно приобрести в рамках программы: 

- отдельную квартиру на вторичном рынке недвижимости Санкт-

Петербурга; 

- отдельную квартиру на первичном рынке недвижимости Санкт-

Петербурга (долевое участие в строительстве) при готовности дома не менее 

70 %. 

- комнату или комнаты у соседей, если в результате такого 

приобретения квартира становится отдельной; 

- свободную комнату (комнаты) государственного жилищного фонда в 

данной квартире, если в результате такого приобретения квартира становится 

отдельной. 

 

5. Анализ основных проблем государственной жилищной политики в Санкт-

Петербурге 
В российских регионах по-прежнему делают ставку на реализацию 

государственных жилищных программ. Хотя денег на них остро не хватает. 

Поэтому власти на местах сейчас ищут новые механизмы государственного 

содействия и оптимизируют существующие. Наиболее «продвинутым» по 

масштабам реализации городских жилищных программ выступил Петербург. 

Помимо указанных действующих жилых программ, в Петербурге заработала 

еще одна – коммерческий найм для очередников. В этом году в рамках 

эксперимента уже предоставлено в аренду 500 квартир; в будущем году 

намечено направить на эти цели еще 1500 квартир. 

Реализуя программы, власти города поняли, что помочь всем 

очередникам (а сейчас их 195 тысяч семей) бюджет не в силах. В 2007 году, 

когда запускали пять жилищных программ, Смольный за четыре года 

рассчитывал вложить в их реализацию около 50 млрд руб, вдвое сократив 

городскую очередь на жилье (тогда – 260 тысяч семей). Но жилищного 

прорыва так и не случилось. И в том числе по причине кризиса. 

Финансирование программ с каждым годом ужималось. В 2010 году на пять 

программ выделили около 4 млрд рублей, что помогло решить жилищный 

вопрос 5,8 тысячам семей (плюс еще 1704 семьи, проживавших в 
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коммунальном фонде, расселили инвесторы). В 2011-ом казна дала почти на 

четверть меньше – 3,17 млрд. При этом помочь бюджетными субсидиями 

планируется уже 6,3 тысячам семьям (плюс три тысячи семей обитателей 

коммунального фонда). В бюджете на 2012 год на программу «Молодежи – 

доступное жилье» было выделено свыше 2,5 млрд. рублей (1 млрд. оператору 

программы на строительство и реконструкцию жилья, и 1,526 млрд – на 

соцвыплаты участникам). На расселение коммуналок выделили 1 млрд 

рублей. 

Можно выделить следующие проблемы в сфере государственной 

жилищной политики Санкт-Петербурга. 

1. Нехватка средств на социальные жилищные программы 

2. Механизм субсидирования давно не соответствует рыночным 

реалиям. 

3. Растет число сорванных сделок, которые планировалось провести с 

использованием госвыплат. 

4. Минимальный размер субсидий, в дополнение которой очереднику 

не добрать необходимую для покупки жилья сумму. Стопорят дело и 

временные ограничения – воспользоваться субсидией можно лишь в течение 

года, чего зачастую не хватает для завершения «цепочки». 

5. Не все желающие могут принимать участие в программах. 
6. Многие молодые горожане не могут улучшить жилищные условия. 
 

6. Заключение 
Приходится констатировать, что меры, принимаемые Правительством 

Санкт-Петербурга недостаточны, необходима серьезная модернизация 

жилищного законодательства мегаполиса и разработка новых целевых 

программ направленных на улучшение жилищных условий, так же 

реформирование уже существующих.  

Руководству Петербурга, на наш взгляд, необходимо продлить сроки 

действия целевых жилищных программ.  

Следует разработать дополнительные программы, которые дадут 

возможность работающим в бюджетной сфере, а также коренным 

петербуржцам приобрести  жилые помещения по договорам социального 

найма, предоставив ставку по ипотеке не более 6 %. Такие программы 

улучшат уровень жизни жителей Санкт-Петербурга, что позволит обеспечить 

не только количественное развитие города, но и качественное. 

Рациональное и эффективное использование финансовых средств и 

реструктуризация очереди нуждающихся в жилых помещениях, поможет 

сократить очереди, привлечет дополнительные средства из федерального 

бюджета. 
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environment starts to make a pressure for changes. One way that can be used from managers 

is to implement systematic approach in following and analyzing different sources of 

organizational change. Authors of this paper present 32 different sources of organizational 

changes as a result from extensive theoretical literature review.  

Keywords: Organizational Change, Sources of Organizational Changes, Change Drivers, 

Change Forces. 
 

1. Introduction 
We are living in the world where change is a normal and something that 

occurs every day in organizations of any kinds. Our today’s expectations are larger 

than those from yesterdays. Our expectations for tomorrow are much bigger than 

today’s. 

Customer’s expectations are changing with much greater speed than in the 

past. Suppliers change their way of doing business. Partners are different over 

time. The interest of different stakeholders as a part of closed environment of 

organizations is different over time. 

Outside changes will appear regardless companies want them or not. Then, 

how safe are small and medium sized businesses from the outside forces that can 

cause changes in their organizations? 

Entrepreneurs and managers can’t escape those changes if they want their 

businesses to survive in this highly changing and competitive environment. 

Companies have only four possibilities: 

1. To innovate their own way and make that change irrelevant. On 

the marketplace, there are companies that innovate, and create 

changes in their own way. These companies on the other side make a 

pressure on other companies to change themselves. These types of 

companies don’t wait for to have a source of organizational change, 

they simply produce the changes. 

2. To change their business regardless outside or inside sources. 

There are businesses that are not so innovative, but they innovate 
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because they simply follow what’s going on around them and adjust 

themselves according to different sources of organizational changes 

that they discover. This type of companies is very adjustable, and 

they can easily make everything based on the trends around them. 

3. To ignore the outside and inside forces and to continue as usual 
until they start feeling the pain. Also, there are companies that will 

wait until outside or inside sources of organizational changes not start 

to hurt their organization. This type of companies simple ignores all 

changes around them and will start thinking about improvements only 

when they see a clear trend that something is going wrong. For them, 

it is much harder to make real come back on the right path. 

4. To become totally resistant to different sources of organizational 

changes until the end of the business. The fourth possibility is when 

companies wait without making something until their business dies. 

They don’t want to implement changes to ensure dynamic balance 

with their environment. They simply make a decision to continue 

with the standard practices that they implement until change sources 

start with the pressure on them. 

Production managers will always need a red light as a sign that exists in the 

manufacturing plants and will tell them when something can be wrong to stop the 

production process, eliminates errors or problems and activates the process again to 

continue without errors. 

It’s the same with the organizational systems. Managers need to immediately 

be aware about different signs from their organization’s internal and external 

environment that will tell them they need to make something. 

Discovering different sources of organizational changes as quickly as possible, 

becomes one of the key competitive advantages of today’s small and medium sized 

companies. Because of that, in the last five years the authors did significant 

theoretical and practical analysis of sources of organizational changes. In this 

paper, we are presenting part of our findings based on theoretical literature review 

as a list of 32 different sources of organizational changes. List of the sources for 

organizational changes derived from detailed literature review that was the basis, 

latter, of “on-site” survey in more than 100 small and medium sized companies in 

the Republic of Macedonia that was just recently finished. 

 

2. Uncertainty and Diagnostic Model of Organizational Change 
Usually, entrepreneurs start with their own vision about the future and where 

they want their businesses to be in the next period. Simply, they know where they 

are now, and know where they want to be in the future. 

We can present this as on the figure 1. For example, the company current 

position is A, and want in the future to be in the position B. 
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Fig. 1. Entrepreneurial journey from A to B 

 

But, entrepreneurial journey is not so simple. The first thing that they will 

need is a business plan that will be used to predict their journey in the most 

detailed pieces. 

But, the reality is not so straightforward for entrepreneurs, because their 

businesses operates in highly uncertain environment that will not give them 

possibilities to follow their plan to get where they want to be. 

For example, when they start their journey defined with their business plan, 

they can quickly find that will need to change the direction. That means the 

business will need to go to D first to reach the position B. In such a way carefully 

prepared plans will have to be adjusted because they quickly become irrelevant. 

Another thing that entrepreneurs can find when they start the implementation 

of their plans is that it is better to go to the position C instead of position B. 

 

 

 
 

Fig. 2. The reality of more complex entrepreneurial journey 

 

But that’s not only problems entrepreneurs will face on their entrepreneurial 

journey. 
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On their way to get to the final destination they will have different obstacles 

and constraints. Some of them will be already predicted in the business plan, but 

usually the larger part of them will appear as they go on their entrepreneurial 

journey. 

It doesn’t matter whether they go from A to B, or they have already discovered 

changes in the environment of the business that tells them to change their current 

route and go to C instead to B, or if they find that they need to go to D first if they 

want to come to B, the path to the final destination will always have different type 

of obstacles and constraints. They will need to overcome them if they want to get 

where they want to be. These obstacles and constraints on their way are caused 

because of different forces that make a pressure on companies. Those forces are 

sources of organizational changes. 

 

 

 
 

Fig. 3. Entrepreneurial journey and impact of sources of organizational changes 

 

Because of this, highly anticipated uncertainty, today’s entrepreneurs and 

small and medium sized business managers will need a diagnostic model of 

organizational change that will allow them to follow different sources of 

organizational changes, analyze their internal and external environment and update 

sources that they already have and manage. One simple form of this model is 

presented in the figure 4. 

         

 

24



 
Fig. 4. Diagnostic model of organizational changes 

 

Basic principle of this model beside the initial collection of different sources 

of organizational changes that is a part of continuous analysis to predict future 

steps of the company, is continuous analysis of internal and external environment 

of the company in order to locate different problems that will also update the initial 

collection of sources to be prepared for the future. 

 

3. 32 Sources of Organizational Changes 

Starting point in the presented diagnostic model of organizational changes is a 

collection of different sources of organizational changes that must be followed and 

analyzed by the entrepreneurs and managers in small and medium sized businesses. 

In the last five years authors have spent significant amount of time in research 

of organizational changes, especially sources of organizational change and drivers 

or forces that will cause organizational changes in organizations. 

Some experts discuss about sources, some of them about forces, and some 

experts use the word drivers. But, each of these words represents the subject that 

will cause or have a potential to cause change in the organization. 

The literature review that was conducted showed many factors that causes 

resistance to organizational change [1, 2, 3, 4, … ., 40, 41]. Different authors used 

diverse classification models and different approach in presentation of sources of 

organizational changes. Authors of this paper have made many groupings and 
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regrouping taking into the account the real meaning of each source in order to 

come to the list of 32 factors that are presented here. 

In the table 1 all 32 sources of organizational changes are presented based on 

more than 70 literature sources, while in this paper only 40 literature sources are 

mentioned. It should be mentioned that this list is not final and will be updated 

with works from other authors. Additionally it will be updated with the results 

from the “on-site” survey that was recently conducted to more than 100 small and 

medium enterprises in the Republic of Macedonia. 

 
Table 1. 32 sources of organizational changes 

 
Source of Organizational Change Number of Appearance in Literature 

Human Resources 50 

Customers 48 

Changes in legislation and legal regulations 37 

Technology Development 32 

Competition 29 

Key Performance Indicators 22 

Organizational Growth 19 

Globalization 19 

International Laws, Politics and Agreements 17 

Management 12 

Changes in World and Domestic Economy 11 

Internal Organizational Problems 11 

Structure 8 

Organizational Resources 8 

Strategy 7 

Changes in Governments Politics 6 

Reduction of the Organization 6 

Capital Availability 6 

Suppliers 5 

Social Changes 5 

Exchange Rates 5 

Systems and Processes in the Organization 4 

Reducing Discrimination 4 

Implementation of New Technology 4 

Innovation of New Products and/or Services 3 

Environmental Protection 3 

Vision, Mission and Goals 3 

Stakeholders 2 

Unemployment Rate 2 

Unions 2 

Political Changes 2 

Professional Associations 1 
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4. Conclusion 
Organizational change can be predicted if managers follow different sources of 

organizational changes. As shown in table 1, the most influential sources of 

organizational changes are: 

1. Human resources, 

2. Customers, 

3. Changes in legislation and legal regulations, 

4. Technology development and 

5. Competition. 

This paper is authors’ contribution to the area of organizational changes in the 

companies. It is based on the wide theoretical research of more than 70 relevant 

literature sources. The results of the analysis extracted 5 most influential sources of 

organizational change that must be in the focus of attention of each manager or 

entrepreneur. 
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Abstract. Over the last fifteen – twenty years the management of project portfolio has 

become a widely researched subject. Project portfolio management process, purposes, tools, 

as well as methods of selection and assessment of the portfolio are analyzed. However, a 

uniform perception of the project portfolio management term is not available until now. 

Authors focus on various aspects. Different interpretation of project portfolio management 

can throw into confusion when implementing the project portfolio management in the 

organization. Therefore, this article covers the analysis of scientific literature of the last 

decade of the XX century, the introduction to the definitions of project portfolio 

management used in academic literature and project management institutions.  

Keywords: Project portfolio management, project portfolio management definition, 

management, strategic alignment, resource allocation. 

 

1. Introduction 

At any moment of time most of companies perform the number of projects, 

aspiring after competitive advantage and implementation of strategy. Some of such 

projects may be related to product development and marketing, some – to 

changing the strategy, introducing new IT systems, or changing the work 

processes. Most of organizations have more projects than resources to implement 

such projects. Thus, project portfolio management becomes the necessity. Skillful 

management of project portfolio brings an organization more benefit than 

management of single project (Čiutienė and Neverauskas, 2011).  

Project portfolio management is a fairly new area in project management. It is 

applied to all types of organizations, all types of projects, and all economic or non-

economic areas (Petrovic et al., 2006). Over the last decade a lot of companies 

have adapted the project portfolio management structure, including the application 

of solutions and project assessment criteria (e.g. Martinsuo and Poskela, 2011), as 

well as other means to formalize their project portfolio management (e.g. Teller et 

al., 2012).  All this increased the need for the project portfolio management. The 

number of publications on the project portfolio management has been growing 

over the last fifteen – twenty years. Project portfolio management has become the 
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essential part of project management theory and got the acknowledgement for its 

economic relevance. Hoffmann, Rollwagen, and Schneider (2007) increased the 

relevance of project portfolio, forecasting that in 2020 the project management in 

Germany will create 15% of value added as compared to 2% in 2007. 

Many different project portfolio management definitions are found in 

academic literature, however, a few authors arrived at a conclusion that there is no 

uniform perception of the term (Morris and Jamieson, 2005; Milosevic and 

Srivannaboon, 2006; Killen, Hunt and Kleinschmidt, 2008). Authors focus on 

various aspects. 

Absence of the universally accepted definition may throw the organizations 

into confusion, when implementing the project portfolio management. Therefore, 

there is the need to review the academic literature of the last decade and specify 

the meaning of project portfolio management. 

The object of this paper is project portfolio management definition. 

The aim of this article is to report review on recent research literature 

regarding project portfolio management definition and to develop a definition of 

PPM.  

The objectives of this article are as follows: 1) to familiarize with the origin of 

project portfolio management; 2) to review the project portfolio management 

definitions, 3) to create the project portfolio management definition, which could 

be applied in all areas.  

Methods of research: comparative analysis of scientific literature and other 

sources of information. 

 

2. Origin of project portfolio management  

Theoreticians and practicians have realized the importance of project portfolio 

management in the end of the last millennium and in the beginning of this 

millennium. However, the origin of this concept dates back to 1952, when Harry 

Markowitz, the economist and the recipient of the Nobel Memorial Prize, 

published the article “Portfolio Selection”, laying the foundation for a modern 

portfolio theory. Markowitz is considered the farther of portfolio theory because 

he was the first to publish a theory taking into consideration the mathematical 

aspects of the risk-reward characteristics. Certain portfolio would optimally 

balance risk and reward, which Markowitz called an „efficient frontier“ of 

portfolios.  

Tobin (1958) expanded on Markowitz‘s work and added a risk-free asset to 

the analysis in order to leverage or de-leverage, as appropriate, portfolios on the 

„efficient frontier“ leading to the concepts of a super efficient portfolio and the 

capital market line. Sharpe (1964) then prepared a capital asset pricing model that 

noted that all investors should hold the market portfolio, whether leverage or de-

leverage, with positions on the risk-free asset. 

Big industry bodies faced the same difficulties as the financial investors. They 

had to choose which product to invest to for maximizing their income given a 
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certain level of risk and uncertainty. A few conceptions of optimal portfolio theory 

were used in marketing and product management. One of the most renowned 

techniques, the growth-share matrix, was developed by the Boston Consulting 

Group to identify where different product in a given portfolio lay over two scales: 

market growth rate and relative market share (Boston Consulting Group, 1970). 

The strategy was developed around the idea that cash-cows (product with high 

market share and low growth) would generate sufficient profit to satisfy 

shareholders, and allow investments in stars (high growth and high market share) 

and question marks (high growth and low market share) to ensure revenues in the 

future. This introduced the concept of product portfolio management. 

In the 1970’s, research and development (R&D) enterprises slowly started to 

develop different quantitative decision models to support their project selection 

and resolve the resource allocation between projects to help them in reaching their 

strategic objectives (Petit and Hobbs, 2010). In 1981 McFarlan adapted the point 

of view of project portfolio management to IT projects. He suggested the tools for 

the risk assessment of individual projects and project portfolio.  

In the early 90’s, the field of PPM received increasing attention. A lot of 

research attention was on the tools and techniques for portfolio evaluation and 

prioritization (Hall and Nauda, 1990; Henriksen and Traynor, 1999), resource 

management (Hendriks et al., 1999; Hansen et al., 1999), portfolio – oriented 

product development process management (Cooper et al., 1997). Some authors 

preferred to talk about management by projects or multi – project management 

(Anavi-Isakow and Golany, 2003; Zika-Viktorsson et al., 2006). The main idea is 

that enterprises not only have to manage single projects successfully to meet 

competition but also need to manage a large portion of their business through 

projects.  

Further project portfolio management has been developed into global 

standards. In 2006, the Project Management Institute (PMI, 2006) issued a 

Portfolio Management Standard. The purpose of this standard is to focus „on 

portfolio management as it relates the discipline of project and program 

management“ (p.3), and it applies to all types of organizations. All this gave an 

overview of project portfolio management and project portfolio management 

concept, the interpretation whereof is given in the next chapter.   

 

3. Project portfolio management definition 

In literature the project portfolio management (PPM) concept appears in 

various shapes. It integrates the main activities and projects of the company. 

Actually it harmonizes projects, strategies and other organizational activities 

(Madic et al., 2011). PPM is the art and science of applying a set of knowledge, 

skills, tools, and techniques to a collection of projects, in order to meet or exceed 

needs and expectations of an organization’s investment strategy (Pennypacker et 

al., 2002).  
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PPM is the nucleus of a system that brings projects and operations together. It 

is the core of an integrated collection of processes that represent both operations 

and projects functions. It is also the engine that drives the production of project 

deliverables to enhance the total health of the enterprise (Levine, 2004). 

All of these processes have to be connected. The PPM hub is a means to 

accomplish this. The PPM hub serves as a placeholder for proposed and active 

projects. It serves as a database for PPM data and a link to other associated data. It 

serves as a reporting and communication system for information regarding projects 

and business items. It contains the engines to support rational analysis and 

decision-making (Levine, 2004). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. PPM as a HUB 

Source: Levine (2004) 
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3.1. Project portfolio management defined by industry bodies  

This chapter covers the analysis of the way the project portfolio management 

is defined by industry bodies. There are just a few accredited industry bodies in the 

project management field, which are located in USA or Europe.  

The Project Management Institute (PMI) is one of the leading membership 

associations for the project management profession. PMI defines Project Portfolio 

Management in two separate, but similar ways. Firstly, PPM is defined as the 

centralized management of one or more portfolios, which includes identifying, 

prioritizing, authorizing, managing, and controlling projects, programs and other 

related work, to achieve specific strategic business objectives (PMI, 2006). 

Secondly, PPM is described as an approach to achieving strategic goals by 

selecting, prioritizing, assessing and managing projects, programs and other 

related work based upon their alignment and contribution to the organization 

strategies and objectives (PMI, 2006). The project portfolio management definition 

of the Project Management Institute is clear enough. It integrates different aspects, 

which are related to project portfolio management. The definition talks about both 

performance and management.  

In the standard, published in 2013, PMI defines the project portfolio 

management as the “coordinated management of one or more portfolios to achieve 

organizational strategies and objectives”.  Management and implementation of 

strategy is emphasized in the definition.  

The APM (Association for Project Management) in their 5
th

 edition of Body of 

Knowledge states that “portfolio management is the selection and management of 

all of an organization’s projects, programmes and related business-as-usual 

activities taking into account resource constrains (APM, 2010). This definition 

indicates that the project portfolio management is just the management of various 

projects given certain restrictions of resources. It does not indicate how the 

management of such projects is related to the organization’s strategy. Also it does 

not reveal how to discover an optimal project portfolio in order to implement the 

strategy.  

AMA (the American Management Association) PPM describes from the 

perspective of the Project Management Office (PMO). The AMA defines PPM as 

follows: „Project Portfolio Management is inherently a responsibility of executive 

and senior managers. Establishing a project portfolio management capability 

enables the PMO to facilitate the involvement of executives and senior managers 

in project oversight. It allows the PMO to manage and coordinate on-going 

executive and senior manager guidance and participation in processes, 

deliberations and business decisions related to alignment of projects with business 

strategy, approval of the project „business plan“ and funding, allocation of 

organizational resources for project work, prioritization of projects in the portfolio 

collection, review of on-going project and portfolio performance“ (Dinsmore and 

Cabanis–Brewin, 2006). This definition highlights the involvement of the senior 
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managers and executives and provides the understanding where PPM fits into the 

organizational management environment. 

The definitions, given by the industry bodies, reveal that the main purpose of 

project portfolio management is the process, project, and program management, 

which ensures the compatibility of the objectives of portfolio with the 

organization’s strategy.  

 

3.2. Project portfolio management defined in the academic literature  

The purpose of this chapter is to review the project portfolio management 

definitions, given in the academic literature.  

One of the main purposes of project portfolio management is to provide the 

managers with necessary information, which would enable to decide whether the 

strategic objective is based on the appropriate project portfolio. This arouses a 

consistent need for project selection and application of prioritization criteria in 

order to achieve a desirable result. Herbots et al (2008) deal with how to make the 

decisions involving the selection and prioritization of projects within a portfolio. 

They focus on how to select the most appropriate criteria for project evaluation. 

According to Herbots et al. (2008) „project portfolio management deals with the 

continuous flow of projects; it entails choosing the right projects and the 

associated capacity allocation“. The authors show that project selection and 

resource allocation within a portfolio should be considered in terms of constraints 

of the bigger strategic context and direction of an organization. The definition, 

suggested by Herbots et al., emphasizes the continuous flow of projects subject to 

restrictions. Involvement of solutions into project selection and prioritization 

remains one of the key elements of project portfolio management. 

Unlike Herbots et al. (2008), who focused on the decision-making process, 

Rajegopal et al. (2007) emphasize strategic alignment and define PPM as “the 

management of collection of projects and programs in which a company invests to 

implement its strategy”. This definition is very similar to Project Management 

Institute definition (PMI, 2013), where the project portfolio management is 

defined as the “coordinated management of one or more portfolios to achieve 

organizational strategies and objectives”. Yuming et al. (2007) point out that PPM 

becomes the tool „by which the crafted strategy is clearly translated into a 

workable plan for their resources, provides the approaches and processes for 

enterprise to work in total alignment from top to bottom, and the abilities to 

achieve total alignment of the enterprise, and become the foundation for enterprise 

wide shared value and commitment“.  

This definition emphasizes the importance of strategy and sees the project 

portfolio management as a method to implement the strategy.  Dimmit et al. (2009) 

research focuses on the improvement of project portfolio management through a 

better conformity of the strategy. This can be achieved through:  maximizing the 

value of the portfolio (MVP), balancing a portfolio (ABP), and aligning a project 

portfolio with a business strategy (ASP). It is interesting the way the authors 
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prioritize the objectives. MVP was given the priority number one, ABP – number 

two, and ASP – number three.  

All these definitions demonstrate that the project portfolio management may 

be used as a tool to implement the organization’s strategy.  

Bonham (2005) includes the idea of resource constrains and states that project 

portfolio management is periodic and ultimately includes projects that are aligned 

with the organization’s objectives without exceeding available resources or 

overlooking constraints.  

Killen and Hunt (2013) emphasize that PPM is “a high-level capability in 

which managers engage with a range of processes, methods, and tools for ongoing 

resource allocation and reallocation among a portfolio of projects to maximize 

their contribution to the overall welfare and success of the enterprise.” 

The findings of the studies, made by Blichfeldt and Eskerod (2008), 

demonstrate that the project selection, prioritization, and distribution of resources 

among the projects are above all.  They define PPM as „the managerial activities 

that relate to the initial screening, selection and prioritization of projects proposals, 

the concurrent reprioritization of projects in the portfolio and the allocation and 

reallocation of resources to projects according to the priority“.  

The research, carried out by the authors, demonstrates that the project 

conformity with the company’s strategy is not seen as one of the objectives of 

project portfolio management. PPM is used as a process, during the course 

whereof the projects are selected and prioritized given limited resources.  

McDonough and Spital (2003) like PMI (2013), Rajegopal et al. (2007), prefer 

to focus on the term management and point out that PPM is more than just project 

selection. It includes „the day-to-day management of the portfolio including the 

policies, practices, procedures, tools, and actions that managers take manage 

resources, make allocation decisions, and ensure that portfolio is balanced in such 

a way as to ensure successful portfolio-wide new product performance“. 

Levine (2005) defines project portfolio management as a set of processes, 

usually supported by a set of tools (software). LaBrosse (2010) states that PPM is 

a way for organizations to analyze and collectively manage in a coordinated way a 

group of projects. 

An overview of academic literature demonstrates that even though the authors 

discuss about different project portfolio management aspects, general concurrence 

as to the project portfolio management principles is apparent. 

The definitions enable drawing a conclusion that the project portfolio 

management should be introduced in order to ensure the implementation of the 

strategy through the selection and management of the appropriate project portfolio.  

Table 1 compares different project portfolio management definitions.  
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Table 1. Comparison of the project portfolio management definitions  

  Notion of definition 

  

Manage

ment 

Group of 

projects, 

programmes 

or portfolios, 

set of 

processes 

Objectives

, strategic 

alignment 

Taking 

into 

account 

resource 

Deci-

sion 

Selec-

tion and 

priority

-zetion 

McDonough 

and Spital 

(2003) +     + +   

Bonham (2005)      + +     

Levine (2005)    +         

Yuming et al. 

(2007)      + +     

Rajegopal and 

et. (2007)  + + +       

Blichleldt and 

Eskerod (2008)        +   + 

Herbots et al 

(2008)        + + + 

Dimmit et al. 

(2009)      +       

LaBrosse 

(2010)    +         

Killen and 

Hunt (2013)   + + +     

Source: prepared by authors 

 

4. Conclusion 

The definitions, presented by the industry bodies, revealed that the main 

objective of project portfolio management is process, project, and program 

management, which ensures the compatibility of the portfolio’s objectives with the 

organization’s strategy.  

An overview of academic literature demonstrated that the involvement of 

solutions in the project selection and prioritization remains one of the key elements 

of project portfolio management. Moreover, the project portfolio management may 

also be used as a tool to implement the strategy and as a process, during the course 

whereof the projects are selected and prioritized given limited resources.  

In consideration of various project portfolio management definitions it could 

be stated that the project portfolio management is the decision-making process, 

during the course whereof, in view of the available resources, all fields of 
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activities, processes, projects, and programs of the organization are integrated and 

managed in a way to implement the strategy.  
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Abstract. This paper discusses the theoretical aspects of tourism risk identification. The 

main subject of this paper is tourism risk identification. The aim is to – to identify tourism 

risk. Tourist risks can adjust a tourist  activities. In the context of scientific analysis tourism 

risk identification with only risks and losses is limited. Tourism risk can be understood as a 

phenomenon, which is associated not only with a probability of failure, loss, damage, but 

also the probability of success, to achieve a positive effect. In other words, the risk in some 

cases, there may be a favorable factor in the development of tourism. It can be expressed in 

two ways. First, the increased risk may benefit from tourism enterprises by increasing their 

own profits. Under current conditions such form of tourism as an extreme adventure tourism 

is gaining popularity. Despite individual complexity of such tours brings great benefits to 

the organizers. Otherwise, tourism companies can act as a participant in the venture capital 

market. 

Keywords: tourism, risk, tourism activities, tourism risk identification.    

 

1. Introduction  
Tourism has become a very dynamic and at the same time risky sector of the 

country and the world economy. The essence of tourism is that it requires a lot of 

economic and personal relationships between entities who, for objective and 

subjective reasons may be damaged. The risk situation can occur due to various 

factors as a whole, at any time and any where. 

In many studies, the term "risk" is associated with the potential loss of the 

potential range of activities (material and financial resources, loss, loss of income 

and unexpected extra costs, etc.). In other words, the basic premise examining the 

risk of any economic gramps is her identification with quantitative or pricing risk. 

In this context, tourism risks in tourism content covers all threats to the tourism 
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market subjects and objects. These threats concern infrastructure and tourism 

industry and tourists themselves. Tourist risks can adjust a tourist activities. 

Quantitative expression of the tourism risk is defined as potential material and 

financial loss rate resulting from tourism businesses interacting with tourists. But 

the losses and risks can occur only to the tourists (separately from the other players 

in the tourism market) in preparation for the trip, while traveling or after. In this 

sense, the threat manifests itself as consumer risk, but they are all directly or 

indirectly related to tourism. For example, low-quality supply risks becoms a 

tourism risk if this product is appropriate to the tourism product and is included in 

the tourism consumption. 

The problem formulated in this paper is how to identify tourism risk.  

The object of research – tourism risk identification. 

The aim – to  identify tourism risk.  

Methodology: in this paper tourism risk is examined using the scientific 

literature analysis and synthesis techniques, revealing the tourism risk 

identification features. 

 

2. Tourism risk identification 
Scientists studying tourism consumer behavior (Assael, 1995; Engel, 

Blackwell & Miniard, 1995; Mowen & Minor, 1998; Schiffman & Kanuk, 1991, 

Fuchs G. Reichel A. 2008) assumes that, consumers buying tourist services 

understand the risks and take steps to reduce it. Perceived risk is defined as the 

user's perception of the overall negativity of action based on the assessment of the 

possible negative outcomes and the likelihood that these results will occur. 

Scientists point out that tourism products are particularly affected by factors such 

as bad weather, unfriendly city residents, airport staff strike, possibility of 

nonconformity to the local food, terrorism, crime, political unrest, disease, and 

natural disasters. These factors increase the perceived risk level of tourism. 

Therefore, scientists agree that if the risk is not managed or controlled, 

industry and job creation will not be achieved. It displays various researchers 

(Shaw, 2010) works, which identifies the risk of the tourism industry. It offers a 

classification of the risks to the natural, crime, health and safety risks, political risk 

factors, socio-demographic, technological and economic risks.  

Previous studies of other scientists found only four major risk factors: 

terrorism (Sonmez, Apostolopoulos and Tarłów 1999; Aziz 1995; Bar-On, 1996; 

Leslie 1999; Richter and Waugh 1986; Enders, Sandler and Parise 1992; Sonmez 

1998), war and political instability (Gartner and Shen 1992; Hollier 1991, 

Ioannidis and Apostolopoulos, 1999; Mansfeld in 1996, 1999, Richter 1992, 1999; 

Seddighi, Nuttall and Theocharous 2000; Teye 1986; Wall 1996), health problems 

(Carter 1998, Coss and Gin 1994; Lawton and Page 1997) and crime (Brunt, 

Mawby and Hamblin 2000; Dimanche and Leptic 1999; Ellis, 1995; Garcia and 

Nicholls 1995; Pizam, 2002). 
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Table. 1. Risk asociated with tourism activities  

(Shaw G.K. (2010). Risk management model for the tourism industry) 

 

Risk category Examples 

Natural disasters (floods, etc.). 

Weather and climate conditions 

Climate change 

 

 

Natural 

Environmental factors 

Fraud 

Hijack 

 

Delinquency 

Terrorism 

Health and safety infectious diseases 

War 

Political instability 

Political factors 

Strikes 

Lack of funding 

Currency exchange rates 

Rising oil and fuel prices 

The economic downturn (local and worldwide) 

Financial crisis 

Transport 

 

 

 

Economic 

Transport developement 

Information technology (IT) 

Reservation systems 

 

Technological  

Computer software 

Age and sex 

Family life 

New/old markets 

Social - demographic 

New routes 

 

Roehl and Fesenmaier (1992) were among the first researchers who have 

begun to examine the tourism risk. They asked respondents about types of their 

vacation types risks and the risks which respondents have experienced in recent 

vacation. As the types of risk they named the plant risk (the probability that during 

a trip will occur a mechanical failure), financial, physical, psychological, social, 

satisfaction and time risks. Using factor analysis, scientists identified three main 

risks: physical equipment, vacation risk and route risk. While Roehl and Fesenmeir 

(1992) study designed instrumentation includes numerous risk parameters, each 

parameter is measured at only one point, which often include more than one 

concept. For example, software risk, defined as mechanical equipment or 

organizational problems in the risk of vacation time, contains two seemingly 

separate issues: mechanical failures and organizational problems. Their study 
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included two main types of risk: physical risk, which reflects the risk of injury and 

disease (impact on a person's health) as well as software risk, which means the risk 

arising from equipment malfunction such as insufficient telecommunications 

equipment, unsafe vehicle. 

However, the researchers examined only two dimensions and did not include 

the above Fesenmeir and Roehl (1992) study. Mitchell and Vassos (1997) focused 

on the risk perception of the package holiday purchase. Research has revealed 43 

risk examples. Maser and Weiermair (1998) investigated the risk of a variety of 

aspects, through empirical analysis. In his research, the assume the risks associated 

with travel-related diseases, crime, natural disasters, accidents, hygiene, the risk 

arising from a variety of instruments, transportation, culture / language barriers and 

uncertainty of destination specific regulations and laws. Their exploration, risks 

associated with the disease while traveling, crime, natural disasters, accidents, 

safety, risks due to transportation, cultural/language barriers, route specific 

regulations and legal regulation. Sonmez (1998) examined the risks associated with 

international travel and the overall level of safety. 

Russian scientists (Биржаков, 2007 Косолапов, 2009 Овчаров, 2009 

Ситникова, 2005) argues that tourism risk involves the threats of any potential 

tourism market subjects and objects. The threat is directed towards infrastructure, 

tourism companies and the tourists themselves, and can significantly adjust the 

level of tourism activity. Tourist quantitative risk level is defined as material and 

financial losses in a whole resulting from tourism enterprises and their relationship 

with tourists. In their opinion, the key risk characteristics of tourism - is complex 

and multiplier. They are related to emergencies in the tourism industry, in terms of 

the multiplication operation increases the positive impact of tourism on the action 

mechanism multiplier. But on the other side of the multiplicator shows that each 

branch has its own specific risks, and may therefore be influenced by tourism level 

of risk. 

Broadly speaking, by the Russian scientists, tourism risk may be regarded as a 

phenomenon that involves not only the probability of failure, loss, damage, but 

with the success of the opportunity to get any positive results. In other words, the 

risk situation can become favorable risk factor for the development of tourism. 

This approach can be developed for risk components. Tourism risk are formed by 

four elements of risk: losses due to adverse events, likelihood of adverse events, 

the ability to generate income from risky situations. 

The researchers comprehensively evaluate tourism risks. According to 

consumer behavior researchers (Assael, 1995; Engel, Blackwell & Miniard, 1995; 

Mowen & Minor, 1998; Schiffman & Kanuk, 1991), indicates that consumer 

perceived risk may be several types: physical (physical injury to the user of the 

product function), financial (risk of money that is invested in the product will be 

lost), the operator (product will not work as expected), social (purchase selected 

group does not meet the standard), psychological (the product is not compatible 

with the image of the user), time (use of the product will be too long and the user 
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will have to choose what to omitt). Scientists believe that once consumers have 

experienced a certain degree of risk, consumer behavior is changing to the deferral 

of the purchase decision to reduce the level of risk to a minimum (Assael, 1995; 

Mowen & Minor, 1998; Schiffman & Kanuk, 1991). For example, the 

development of brand loyalty, finding information, buying a popular brand, and 

buying expensive or inexpensive brands. These strategies can increase the 

confidence in the outcome of the procurement and the failure to reduce the risk of 

exposure. It should be noted that the perceived risk affects the consumer, even if, 

in fact, it does not exist in reality. Vice versa unnoticed risk will not affect 

consumer behaviour, even if it will be really palpable. 

Risk location in society indicates Beck (1992). He believes that risk is very 

important to evaluate the tourism practise. According to Giddens (1991), in a 

contemporary modern society, the risk factor are becoming increasingly important. 

This is not meant to say that in many areas of life risk is increasing, especially in 

the developed world, the risk gradually decreases over time. There is a view that in 

the concept of risk includes almost everything we do (Giddens, 1991). 

There is a widespread assumption that the organization of leisure activities are 

accepted risk because no one believes that all recreational activities can be done 

without risk. In fact, many types of recreation, the risk of entertainment level is 

clearly higher, and people are willing to accept a much higher level of risk than 

they would have at work, or as a result of the operation on the site (Plog, 1991). 

This definition suggests that the risk can be depicted as certain attraction activities, 

resulting aleisure tourism (Csikszentimihalyi, 1975). 

In the context of scientific discussion, tourism risk identification with only 

threats and losses is limited. By the help of scientific literature analysis it is 

possible to specify the tourism risk awareness. Tourist risks can be explored as a 

phenomenon associated not only with failure, loss, damage, probability, but also as 

an opportunity to get the kind of success in a positive outcome. In other words, the 

risk situation, in some cases it may be a favorable factor for the development of 

tourism. 

Scientists (Seddighi, Nuttall and Theocharous, 2001) has shown that the risks 

associated with international tourism, perception varies depending on nationality. 

They found that risk perceptions differs evaluatng the level of six Western 

European countries travel. The scientists disscusion shows that, in order to better 

assess the risk perceived by international tourists, it is necessary to evaluate the 

tourist experience, age, sex, nationality. 

Many economic risk research shows that the risk today is an important 

condition for obtaining income. Risk is an integral part of economic processes that 

exists independently of the existence of consciousness. Risk analysis refusal in 

macro level, or ignoring it, in the best way reduces any business entity profitability, 

and at worst - lead to the insolvency. 

Damulienė A. (2011) points out that the world globalization and integration 

processes and consequences resulting from it not avoids tourism industry. In the 
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twenty-first century, it is frequently encountered and will encounter problems that 

affect not only business solutions to some countries, but also changes some 

governments agenda. Therefore, for the consequences of risk Damulienė A. 

attribute: 

- Earth's climate change. Worldwide is monitoring the trend upward of storms, 

floods, earthquakes, volcanic eruptions and other disasters. Many experts believe 

that in the near future if not taken far-reaching measures, global changes in the 

Earth's climate and weather patterns and their impact on the environment will 

cause serious damage. Tourism is one of the sectors of the economy, which was 

particularly affected by climate change and natural disasters. Researchers 

presenting more evidence of impending global warming and ozone depletion, can 

change radically tourist attraction centers. 

- Terrorism and violence. September 11 events in the U.S., events in Russia 

(Moscow and Beslan), Breivik massacre in Norway, and so on, changed not only 

the world's most powerful defense doctrines, but also the tourism business. 

Terrorist actions sow fear. Therefore, more and more tourists prefer countries with 

a lower risk of terrorist cases. In addition, more and more people are choosing to 

travel by bus, car or even a bicycle instead of by plane. 

- Global illness. The growth of international travel in countries with different 

climates and different hygiene requirements, increases the risk of contracting 

various diseases. In many so-called developing countries is often visited by 

tourists, 50% of the total mortality caused by infectious disease. 

The greater mobility of people is (for example, tourist trips), the faster virus 

could spread worldwide. SARS, AIDS, a new generation of influenza A virus 

H1N1 and other epidemic is driven not only of a new health care paradigm 

developement, but really works and the entire tourism industry. 

By the World Tourism Organization expert opinion (UNWTO, 2003), in 

inbound tourism there is a potential  of risk in four areas. These are: 

1. Human and enviroment interaction outside tourism sector; 

2. The tourism sector and related commercial sectors; 

3. Individual traveler (personal risk) 

4. Physical or environmental risks (natural, climatic, epidemic). 

As the scientists indicate (Page & Meyer, 2006; Wilks, 2003), physical and 

environmental risks are mainly related to personal risk, but is not caused 

intentionally, it is arising from lack of  travelers knowledge or by ignoring the 

results. In fact, it is now emerging conclusion that overseas visitors may be the 

most vulnerable to an unfamiliar environment and involvement in an unfamiliar 

activity. 

Ruzevicius J. (2008) indicates that it is appropriate to exclude the impact of 

tourism and the animals, as the resort usually be set up in areas that are 

characterized by a particularly high profile nature - in coastal regions, in addition 

to unique protected areas. Intensive and popularized tourism - a threat to sensitive 
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ecosystems, it may be one of the cause of plants, animals or micro-organisms 

extinction. 

By the other experts (PATA, 2003), it is appropriate to consider the risks of 

tourism by nature and man-made events aspects. Studies show that this approach is 

acceptable and it is very timely, because many natural phenomena, often a large 

scale, can quickly escalate from crisis into a catastrophe. Asia Pacific Travel 

Association scientists presents various comparisons, why it is necessary to examine 

tourism risk by the help of natural and human dimensions (see table 2). 

 
Table 2.  Tourism risk according to the nature of induction (PATA, 2003) 

 

Avalanche Earthquake Fire 

Flood Huricane mudslide 

 

Natural caused 

events Epidemic Storm  

Terrorism Fire Personal 

harrasment 

Adventure sport Hijacking Political factors 

Plane disaster Industrial actions Riots 

Assault Kidnapping Surface transport 

accidents 

Fire in the 

building  

Murder War 

Civil / political 

disorder 

Hostage  

 

 

 

 

Man made 

events 

Cruise ship / 

Ferry disaster 

Mechanical / 

systematic 

failures 

 

 

Scientists (Wilks, Jeff Moore and Stewart, 2003) proposes to consider the risks 

of tourism by dividing them into direct and indirect events with short, medium or 

long-term consequences for individuals, communities, regions and countries. This 

approach is used in Australia. Scientists point out that some risks may arise or may 

be increased by other stakeholders, such as Public Liability Insurance as of 

September 11 terrorist attacks in the result. However, in their view, the common 

factor broken down into categories is the fact that tourism is the risk of direct or 

indirect impact on the industry. According to the scientists, describing tourism 

risks for industry, it is important to show distinction between risk, crisis and 

disaster management. The risk, according to Wilks is a chance that something is 

happening will affect our goals. All risks tend to become unmanageable and out of 

control can become a crisis, but if you consider the risks of tourism in a systematic 

manner, it is possible to stop the crisis (see figure 1). 
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Risk ---------------►--------Crisis-----------►------------Disaster 

 
Fig. 1. Probability of events 

(Wilks, Jeff and Stewart Moore. Tourism risk management for the Asia Pacific region:   an 

authoritative guide for the managing crises and disasters. 2003).  

 

Asia Pacific Travel Association, and the World Tourism Organization, experts 

admit that it is impossible to draw up a comprehensive list of all risks, which could 

escalate the crisis, but it is possible to identify areas of risk that are most likely to 

pose a danger. 

Saayman and Snyman (2005) explains that the tourism risk can be divided into 

internal and external (domestic and international). Internal risks are linked to crime 

and various forms of transport risks, depending on the destination. External risks 

are related to natural disasters, diseases, hijacking, terrorism, country economy, 

politics, taking place or carried out at the place of destination, but also influencing 

travel to your destination. 

 

3. Conclusions 

Studies show that it is appropriate to divide risk into two groups, internal 

(domestic) and external (international). Internal risk occurs within the host country, 

in this case, Lithuania, and is usually negative in nature, may have a negative 

impact on tourism flows to the country. External or international risk is the risk 

that occurs outside the host country, and negatively can affect tourism flows in the 

selected country. Therefore, it can be said that when risks are not controlled and 

managed, economic growth can not be achieved.  

Analyzed and summarized the concept of business risk justifies, that it is 

appropriate to divide risk into two groups, internal (domestic) and external 

(international), but when the risks are not controlled and managed, economic 

growth can not be achieved. Research has shown, that there is a lack of 

comprehensive research of the tourism risk issues for economic analysis. 

Studies show that risk affects not only businesses related to the tourism 

industry, but the industry generally. The effect can be positive or negative, so it 

should be useful to use, by choosing the best strategy for the effective use of risk 

assessment. 
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Abstract. The article brings the overview of the case study was to explore the current 

situation of internal communication and suggest further steps to its improvement. The 

analysis of internal communication was carried out and it was based on the methodology of 

key issues of efficient internal communication. Qualitative research in form of interviews 

with the top management of the company identified key factors influencing internal 

communication, their impact was verified by quantitative research in form of a questionnaire 

carried out in the employees. The main results show that employees consider internal 

communication to be important and agree that it influences their work performance, 

behaviour and morale. The company adopted further steps to its improvement. 

Keywords: internal communication; internal marketing; management, company 

 

 

1. Introduction  

Latest research of European Agency for Safety and Health at Work [1] 

brought the list of the most important stress factors in the workplace. The total sum 

of the researched countries was 31, including not only EU members. We can 

observe that the most important stress factor is communication between the 

management of a company and also insufficient communication between 

employees as well. In the Czech Republic the insufficient communication holds the 

first three positions; it is much more than in other countries. 62% of workers agree 

that insufficient communication between workers causes problems in their work 

and 65% of workers consider the biggest stress factor insufficient communication 

between the management and employees. The first place, the most influential stress 

factor, is the communication with clients, customers, patients or students, and it 

accounts 79%. In other countries we can observe other stress factors such as lack 

of time, insufficient security, overtime, discrimination etc. The results of 

Communication ROI Study conducted by American consulting company Watson 

Wayatt Worldwide show that companies with highly efficient internal 

communication reach better financial results and better organizational stability 

summarizes the approved measures in setting the communication which improve 

the engagement of employees and their involvement and which reduce their 

fluctuation [2].   
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Both two above-mentioned studies indicate that internal communication can 

be an important motivating and also demotivating factor. Just a few Czech 

companies focus on internal communication systematically [3]. The concept of 

internal communication appears in various contexts and attitudes; however, in the 

companies it still lacks precise conceptualization.  

Communication can be characterized as a process of sharing certain 

information with the aim of reducing or elimination of insecurity in both parts of 

the communication. Communication is always a reciprocal process with the aim of 

understanding and cooperation. There are various attitudes towards communication 

as shown in the Table 1. Even if the attitudes vary, they share a common notion 

that our world in the society is formed by communication interactions. The 

influence of communication on behaviour of the individual is summarized in 

Miller´s Theory of Planned Behaviour [4]. Organizations, however, prefer the 

stream of information from the external environment and management lacks 

systematic attitude to internal communication.  
Internal communication happens in and organization and goes through all 

processes and creates a link in all processes of company management. The basic 

needs of the company management in the field of communication according to 

Wright [5]  arise from HR, company culture, decision making processes, conflict 

solving, change management and the use of technologies. Holá [6]  also describes 

the scope of internal communication from the viewpoint of its aims, key processes 

and its importance for the company. The importance of internal communication is 

also mentioned by the authors of HR management such as Baron and Armstrong 

[7], Koubek [8]  but also authors of company marketing communication textbooks 

[9].   

Internal communication can also be defined as a connection of three basic 

levels which represent its three aims: 

• Information supply for employees to ensure their work performance, 

• information and motivation link necessary for their cooperation and 

• forming of desired work attitudes to reach stability of employees and 

organization. 

Ineffective communication can be described as lack of information or it is obsolete 

or ambiguous and the communicators lack feedback. This can cause information 

noise which can heavily influences work performance and can lead to its paralysis. 

Therefore, internal communication (including communication between the 

company management and employees, team communication and personal 

communication when cooperating) must be considered to be a necessary work 

condition [6].   
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Table 1. Various attitudes towards communication and their application  

in internal communication according to Miller [5]   
 

Concept 
Theoretical scope of 

communication as 

Practical application in 

the context of an 

organization 

Rhetorical Practical art of speech 

Important part of 

communication strategy 

in crisis management 

Semiotic 

Transfer of the brand 

image, communication as 

a means 

Organization creates and 

retains identity through 

company symbols 

Phenomenological 

Dialogue based on 

experience from 

difference; 

communication as a 

phenomenon 

Exploitation of dialogue 

for negotiation between 

employees 

 

Cybernetic Information processing 

Finding optimal means 

how to create 

communication network 

for employees including 

teleworking 

Socio-psychological Expressing, interaction 

Exploitation of personal 

knowledge and use 

communication 

competence for 

eliminating conflicts 

Sociocultural 
Making and remaking 

the order in the society 

International and 

transcultural differences 

in international 

companies 

Critical Discursive reflexion 

Confrontation with 

potential sexual 

harassment in the 

workplace through anti-

discrimination schemes 
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Internal communication is a matrix of personal work, internal marketing and 

managerial communication. The basic prerequisites which set the proper function 

of internal communication are as follows:  

 

• Company culture based on moral and ethical values, 

• unified management team and full responsibility for company 

communication, 

• defined work duties, organization structure, main organization 

processes etc., 

• declared organizational strategy and company communication 

strategies and communication plan, 

• declared social politics supported by personal work with the aim of 

finding mutual respect between the organization and employees, 

• efficiently set internal marketing, mainly internal public relations 

influencing the relationship of the worker to the organization, 

• communication competencies of the managers, 

• open communication including feedback and 

• technologies – setting information and communication infrastructure 

for internal communication needs. 

• All these above-mentioned factors create efficient internal 

communication and in synergy represent quality of communication 

[6]. 

   

2. Methodology 
This case study was carried out based on a long term methodology by authors 

[6] and includes: 

Analytical part using ordinary analysis (SLEPT and SWOT) and analysis of 

assumptions of internal communication influencing internal communication. Basic 

source for analysis is company literature setting internal communication strategies, 

opinions on various items in internal communication and interviews with the topic 

of efficient and inefficient communication with the top management of the 

company. This was the way to identify potential problems of inefficient internal 

communication. 

All the findings regarding internal communication were verified by 

quantitative questionnaires by employees and the chosen results were tested on 

statistical relevance using statistics for the difference in the volume of answers and 

the level of significance α=0,05 according to Pecáková [10]. 

Statistically verified results were presented to the management of the company 

as a report The state of internal communication in the company and based on 

current literature on the topic the recommendations to enhance company internal 

communication were proposed. 
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3.  Survey Result 
The survey took place in 2011 in a company in East Bohemia with 150 

employees providing several internet e-shops. The questionnaire was filled up by 

120 employees of the company. The respondents belonged to these groups: 15% 

managers, 70% workers and 15% administrative staff. The questionnaire tested 

potential sources of inefficient internal communication by evaluating the setting of 

the basic effective communication means. It also tested the importance of 

communication for their work performance and behaviour. The research reflected 

the obtained outcomes of the previous analyses and interviews with the managers. 

The results are summarized in table 2.   

 

The results confirming the importance of communication which should be 

inspirational for the top management can be summarized as follows: 

• The employees are mostly satisfied (80%), believe in sense of their work 

and quality service provided by the company (70%) and feel to be loyal to 

the company (70%). 

• 80% of enquired employees agree that efficient communication (efficient 

team communication, enough information, opportunities for discussion 

etc.) influences their behaviour and performance. 

• For the majority of employees (90%) is communication with the top 

management very important. 

All above-mentioned majorities were tested on statistical relevance based on 

the level of significance 5% [10].   

Thanks to the analysis of basic assumptions key barriers in communication 

were proved. These were then tested by the questionnaire. The following measures 

were proposed to the company management. 

 

In organizational culture: 

• Enhance company culture by e.g. declaring ethical code, creating open 

atmosphere, fair workplace, support cooperation. 

• For better cooperation to present work efforts of individual teams. 

Implement best practice policy for the best employees of all departments 

and teams.  

• Set unified standards to support regular performance evaluation and a 

clear bonus system. 

• Create a system of regular feedback (intranet discussions etc.). In 

managerial communication: 

• Develop managerial communication competence. 

• Specify responsibilities, work duties and set conditions for work 

performance in individual work positions (clearly describe individual 

duties for particular jobs) 

• Declare mutual understanding and will to cooperate on a managerial level. 
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• Set clear rules for meetings (schedule and agenda in advance for all 

participants), enough space for discussion, clear respect for another 

opinion and smooth transfer of the information after the meeting to all the 

people involved.  
 

Table 2. The evaluation of internal communication assumptions 

 

Assumptions of efficient 

communication 

Current evaluation  

Company culture based on moral and 

ethical values 

Blunt, unfair, distrust 

Unified management team and full 

responsibility for company 

communication  

Management is not unified, barriers and 

lack of respect 

Defined work duties, organization 

structure, main organization processes 

etc. 

Not defined clearly, bad communication 

channels 

Declared organizational strategy and 

company communication strategies and 

communication plan  

Not a strategy nor a plan 

Declared social politics supported by 

personal work with the aim of finding 

mutual respect between the organization 

and employees 

Nor clearly defined, not efficient 

system of bonuses 

Efficiently set internal marketing Intuitive, not consistent, not using the 

fullest potential 

Communication competencies of the 

managers 

 

On a good level, working in teams, lack 

of communication between the top 

management and ordinary employees 

Open communication including 

feedback 

No system, barriers and fear 

Technologies Obsolete, not responding to current 

trends in the development 

 

In specific activities of internal communication: 

• Set a person responsible for internal communication from the top 

management of the company, give them competencies and create space 

for their work. 

• Create communication strategy and plan and set communication channels 

(meetings, briefings, intranet and evaluation).  

• Improve the company newsletter and the company journal.  
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• Implement internal (personal) marketing, exploit electronic means of 

communication for regular e-mail news and use printed materials and 

noticeboards.  

• Change the intranet from an electronic noticeboard to a communication 

portal.  

• Organize internal training on use of e-mails and communication 

technologies generally. 

• Publish the results of the conducted study. 

 

4. Conclusions 

Internal communication in a company is often a neglected managerial tool 

despite the fact that there are many studies proving its importance because it 

influences work and employee performance and thus the performance of the whole 

company. This case study proves this fact as well. At the beginning of this paper, 

two important studies were mentioned which prove that communication influences 

employee engagement and their performance [1].  Proper communication is a 

catalyst forming positive social climate, conditions for cooperation, helps to fulfil 

tasks and enhances morale in employees. Bad communication is a stress factor, 

erodes work relationships, demotivates and paralyses. The employees of the given 

company confirmed that proper internal communication is crucial for their work. 

The analysis of internal communication proved underestimating of its importance 

by the management, not knowing the main scope of it and lacking the will to 

improve it. Company management is often snowed under and forced to implement 

the external changes in the society. All the changes in the state health system often 

prevail and inner coordination in the organization is neglected. The majority of 

companies face the lack of resources, and therefore, internal communication is not 

considered to be the priority for the management. 

The most frequent reason of insufficient communication described by the 

management is the lack of time. On the other hand, the most common investment 

in internal communication is information and communication technologies, which 

are often overestimated; however, they definitely improve internal communication 

We can see a combination of lack of time in management and lack of knowledge of 

internal communication content and this combination is crucial for insufficient 

internal communication setting. Nevertheless, this case study proved that it is the 

will of the company management to change the current situation because it is the 

management who is the mover of the company strategy. 

The company management accepted the declared importance of internal 

communication as an important work condition which forms work performance 

and the behaviour of employees. HR Manager was appointed to implement a plan 

to increase the company internal communication efficiency according to the 

recommendation. The project of improving internal communication was accepted 

in 2012. The communication plan was created very quickly, ethical code including 
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its distribution accepted. In the due course, the company managed to start regular 

performance reviews in all employees in caring professions including line and 

middle managers. The top management tries to inform and update its employees in 

regular meetings and also praises employees for innovation.  The intranet is used 

more often and is more suitable for communication. Top and line management 

goes through communication training. Internal communication is thus becoming 

better and mutual trust between employees and management is improved and so is 

cooperation with pro-active employees. The management of the company 

considers the project as a successful attempt to increase the company 

competitiveness.  
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1. Introduction: formal VS informal organization 
In any given organization there are number of both formal and informal 

groups which are referred to respectively as formal organization and informal 

organization (IFO). These two are not totally separate. Namely, the structure, 

operation and composition of different informal groups (which are components of 

the IFO) are very often determined by the formal arrangements in the organization. 

These formal relations provide the context within which the social relations are 

established. The formal context can include number of staff employed, office 

layout, work shifts etc. [1].  

According to Chester Bernard, the author of The Functions of the Executive, 

the IFO is any joint personal activity, which unconsciously contributes to the 

common results … It is much easier to ask for help someone you know, rather than 

person whose name one only knows from organizational chart [2].  

Western Electric studies in the 1930s, which concluded that IFO was an 

important part of the overall work situation, were the first studies that started the 

widespread interest in the IFO.  

These studies showed that the IFO is a network of social and personal relations 

which are not established based on the formal organization, but rather established 

spontaneously. While the formal organization puts emphasis on the official 

positions in terms of responsibility and authority, the emphasis in the informal 

organization is on the people and their relationships.  
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Table 1. Differences between informal and formal organization  

 
Basis of comparison Informal organization Formal organization 

General nature Unofficial  Official 

Major concepts Power and politics Authority and responsibility 

Primary focus Person Position 

Source of leader power Given by group Delegated by management 

Guidelines for behavior Norms Rules 

Sources of control Sanctions Rewards and penalties  

(by Buchanan and Huczynski, 1997) 
 

The power in the IFO does not follow the official chain of command, more 

specifically it is given by the group members, rather than delegated by the 

managers. Furthermore, it is more likely to come from peers than from superiors, 

and because of this, it may also go across organizational lines into other 

departments. Because the IFO has subjective, rather than objective nature, it cannot 

be controlled by the management while formal organizational groups can be.  

A manager usually has some informal, personal power, along with formal, 

positional power. However, usually a manager does not have more informal power 

than anyone else. This implies that the manager and the informal leader usually are 

two different persons in a work group.  

Formal organizations can grow, while the informal ones tend to remain small 

in size in order to be able to keep within the limits of personal relations. A large 

organization can have numerous IFO within it.  

Due to the fact that they are naturally small in size and instable, the IFO is not 

a suitable substitute for the large formal aggregates of people and resources needed 

for modern organizations. More specifically, IFO complements the formal one [3]. 

Informal groups and thus informal organization arise from a combination of 

formal factors and human needs. Formal organization exists based on the choices 

made by the company’s management.  

So the formal organization and the resultant informal counterpart can be 

changed if different choices are made. The main differences between informal and 

formal organization are shown in table 2. 

Usually, the organizations meet only a small range of an individual’s needs. 

So, the IFO is there to fulfill the ignored by the organization, needs. More 

specifically, formal groups exist to meet organizational goals, and fulfill the 

individual worker’s lower level needs as identified on Maslow’s hierarchy, 

whereas the IFO can meet some of the higher level needs [4]. 
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Table 2. The informal and formal organization 

 

 Informal organization Formal organization 
A. Structure 

a. origin 

b. rationale 

c. characteristics 

 

 

Spontaneous 

Emotional  

Dynamic 

 

Planned 

Rational 

Stable 

 

B. Position 

terminology 

Role Job 

C. Goals Member satisfaction Probability or service to 

society 

D. Influence 

a. base 

b. type 

c. flow 

 

Personality 

Power 

Bottom-up 

 

Position 

Authority 

Top-down 

E. Control 

mechanism 

Physical or social sanctions 

(norms) 

Threats of firing or 

demotion 

F. a. channels 

b. networks 

Grapevine 

Poorly defined, cut across 

regular channels 

Formal channels 

Well defined, follows 

formal lines 

G. Charting Sociogram Organizational chart 

H. Miscellaneous 

a. individuals 

included 

b. interpersonal 

relations 

c. leadership 

role 

 

d. basis for 

interaction 

e. basis for 

attachment 

 

Only those “acceptable” 

 

Arise spontaneously 

 

Result of membership 

 

Personal characteristics 

status 

cohesiveness 

 

All individuals in work 

group 

Prescribed by job 

description 

Assigned by organization 

 

Functional duties or position 

loyalty 

From Jerry L. Gray and Frederick A. Starke Organizational Behavior: Concepts and 

Applications, (third edition) in Andrzej Huczynski and David Buchanan.1991. 

Organizational Behavior. Second edition. Prentice Hall 

 

2. The informal organization (IFO) 
The network of connections and channels of communication based on the 

informal relationships of individuals inside the organizations is known as IFO. 

These informal relationships can be between people from a same hierarchical level, 

as well as between people from different levels or different departments. Some of 

them are based on nonworking related issues such as having children who attend 

the same school, or living in the same neighborhood, whereas some are work 

related such as going with the same bus etc. The informal channels of 
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communication of the IFO are best known as: grapevine, rumor mill or intelligence 

network [5]. 

The IFO has several relevant functions. Namely, the interpersonal 

relationships and the IFO can give the employees some sense of control over their 

work environment by helping them feel better informed and connected with what is 

going on in their organization. Secondly, it provides a source of friendships. 

Furthermore, it can provide status and recognition that the formal organization 

does not provide. Additionally, the network of relationships can aid the 

socialization of new employees by informally passing along job expectation, rules, 

responsibilities etc. Last, but not least, the organizational grapevine can help the 

employees to be more aware of what is going on in their organization by 

transmitting information quickly.  

Even though the IFO can aid the formal organization in achieving its goals, it 

can also create problems if it is not managed properly. The group norms may 

conflict with the company’s standards and therefore cause problems. For example, 

during an acquision, some informal group may resist change and therefore spread 

false information and foster fear. Having these potential problems in mind, the 

managers have to learn how to use the existing IGO as a tool that can potentially 

benefit the formal organization. For instance, this can be done by bringing in the 

informal leaders in the decision-making process [5]. 

The formal organization is designed to be consistent with its technology, 

strategy and environment. Individuals and formal groups are expected to behave in 

certain way, and follow the organization’s rules, procedures and job description. 

However, the ideal situation may not occur due to several reasons. 

Firstly, employees usually behave differently than expected. They may work 

slower or faster than expected, or they may be more or less productive than 

expected. Secondly, employees often interact with different people with different 

frequencies. Furthermore, employees may have different set of attitudes and 

beliefs. However, it is very difficult for an employee to work on the long run in an 

organization with whose set of attitudes, beliefs and values (which are components 

of organizational culture) doesn’t comply. Because of this, the organization’s 

management must be aware of the informal activities and interactions of the 

employees. Since the management does not establish the IFO, it cannot eliminate 

them. However, there are some guidelines for action: accept the IFO, identify 

various levels of attitudes and behaviors among them and last, but not last, 

consider possible effects on informal systems when undertaking any kind of action 

[6]. 

 

3.   Benefits and problems of IFO 

Informal organizations bring many benefits to the formal organizational 

systems, but they can also be the source of numerous problems (figure 3). First of 

all, they merge with formal systems and make an effective total system. Moreover, 

they lighten the workload on management. If the managers know that the IFO is 
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working with them, they usually feel less pressure to check up on the workers to 

make sure everything is going as planned. IFO support to a manager therefore will 

lead to better cooperation and productivity. Additionally, if the managers know 

that they have the support from the IFO, and are confident that the employees are 

cooperative, they will most certainly feel better about delegating and 

decentralizing. A very important benefit from IFO is the fact that it gives 

satisfaction and stability to work groups. This is beneficial to the organization 

since it can reduce turnaround.  

IFO can be useful channel of communication for employees. It provides the 

means to keep in touch and to understand what is happening in their environment. 

Another benefit is that its presence encourages managers to act more carefully than 

they would otherwise. They introduce changes carefully because they know that 

IFO can undermine even the best project [6, 7].  

One of the biggest problems regarding the IFO is the fact that it can be the 

cause of employee conformity. The closer they are attached to it, the stronger its 

influence is. However, the members of the group usually are not aware of its 

powerful pressure. Moreover, IFO can develop both interpersonal and intergroup 

conflicts. These conflicts are usually damaging to the organization. If an employee 

dedicates more time and energy in opposing another employee, they naturally have 

less energy and time to give to the employer, which results in less productivity. 

Furthermore, workers tend to meet the requirements of both their group and their 

manager, but often these requirements can be in conflict. The more the interests of 

formal groups and IFO are integrated, the more productivity can be expected [6]. 

 
Table 3. Potential benefits and problems associated with IFO 

 
Benefits Problems 

Makes a more effective total system Develops undesirable rumor 

Lightens workload on management Encourages negative attitudes 

Help get the work done Resists change 

Tends to encourage cooperation Leads to interpersonal and intergroup 

conflicts 

Fills in gaps in manager’s abilities  Rejects and harasses some employees 

Gives satisfaction and stability to work 

groups 

Weakens motivation and satisfaction 

Improves communication Operates outside of management’s control 

Provides a safety valve for employee 

emotions 

Supports conformity 

Encourages managers to plan and act more 

carefully 

Develops role conflicts 

Contributes to higher cohesiveness  

(from John W. Newstrom and Kieth Davis. 2002, Organizational Behavior-Human Behavior 

at Work. Eleventh edition. McGraw-Hill, Irwin, pp.290) 
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4.  Conclusion 

IFO can help or hinder the organization’s success. For instance, while a group 

might accept and welcome new employees and therefore facilitate their 

performance, it can also at the same time harass or reject other members of the 

organization causing their resignations and thus influencing the organization’s 

turnaround.  

The company’s management does not create the IFO, but has to be aware of 

them and their influence.  
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Abstract. This paper will focus on the main aspects and characteristics of the informal 

communication in the organizations. The organizational communications can be formal and 

official, or informal, that is, unofficial. The grapevine, as the informal communications is 

known, can have both, positive or negative consequences for the organization. However, it 

exists in every organization, and the management has to be aware not only of its existence, 

but more importantly of the effects it can have on the company’s performance. The informal 

communication is determined by the organization’s culture, which is created by the 

management. 
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1. Introduction: Formal and informal communication 

In any given organizational system, organizational communication can be 

formal and informal. Formal communication is official, and can be horizontal or 

vertical. It involves information transmission necessary for performing tasks. On 

the other hand, informal communication is more unofficial. It involves gossip and 

rumor such as: people talking about their favorite TV shows, whisper secrets about 

their coworkers, tell new employees about how the organization works, etc. [1]. 

More specifically, informal communication is the communication other than 

through formal channels, which serves many purposes, such as: satisfying personal 

needs, countering the effects of boredom or monotony, attempting to influence the 

behavior of other employees, or providing a source of job-related information not 

available through formal channels of communication [2].  

 

2. The grapevine 

The grapevine is a term used to describe information communicated 

informally among employees. The term comes from the Civil War practice of 

hanging telegraph lines loosely from tree to tree. In this manner often incorrect 

information was distributed, since the sent messages were garbled.   

Studies show that over 75% of the sent information through a grapevine is 

correct. But, one has to have in mind the fact that even a single error can change 

the overall meaning of a message. Additionally, grapevine information is often 

incomplete, which does not provide the whole picture of a situation. Furthermore, 
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in another study, 53% of managers and white-collar employees viewed the 

grapevine negatively, whereas only 20% viewed it positivel [3]. 

Furthermore, the research that has been conducted on the grapevine has 

concluded the following [4]: 

» the grapevine is fast. The grapevine is considered by many professionals to 

be the speediest channel for disseminating information among employees. 

According to Goldhaber (1990), in one instance, a message generated in one 

country on Monday afternoon, was spread to over twenty people from several 

cities who were attending a meeting in another country within thirty six hours.   

» the grapevine is accurate. Davis (1972) in Goldhaber (1990) has reported 

accuracy of 80-90% for noncontroversial company information. Another study by 

Rudolph showed that 80% of the informal communication in a public utility 

company was accurate. However, the study by Goldhaber (1990) found out that 

employees see the grapevine as fast and frequently used means of communication, 

but not accurate source of information.  

» the grapevine carries much information. Very often the informal 

communication is used for transmitting information that is not sent via formal 

communication. It offers a network for diffusing messages faster.  

» the grapevine travels by cluster.  

Every organizational system regardless of its size has grapevines. Whether the 

organization’s management likes it or not, its presence is there. The management 

can ignore it or gain from its advantages. It is pointless for the management to try 

to eliminate it. Instead of that, the management should bring about the 

communication effectively, so that the grapevine is not the main source of 

information.  

Since the grapevine can be the source of harmful rumors and gossip, it should 

not be used by the managers to communicate with the employees instead of the 

formal, open channels. This can be done by communicating accurate and timely 

information and by maintaining and cultivating open channels of communication in 

all directions, and very importantly, moving quickly to dismiss rumors and 

incorrect information [5]. 

The possibility of a person repeating information depends mostly on the 

importance to that person. For instance, a person emotionally attached to the 

content of a message is more likely to repeat the message. For instance, a message 

that conveys the management’s decision to relocate the company premises in 

another city will most likely generate much employee activity on the grapevine. 

Though, regardless of the content of the message some people are generally more 

active in the grapevine [6].  

As previously mentioned, the grapevine is present in every company, whether 

the management can accept it and deal with it, or not. The best scenario would be if 

the management can make use of it, in achieving the company’s goals. Firstly, the 

managers need to accept its presence. Then, they can identify the active grapevine 

members, and have them provide the management with a great deal of knowledge 
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in regards to the employees’ thinking and stand points. Finding out what sort of 

things the employees are talking about, even if they are not true, should tell the 

management what is currently important to the organizational members. [7] 

According to Boddy (2008), the grapevine can be a source of early information 

about what is happening elsewhere in the organization [8].  

 

3.   Types of grapevine chains 
The grapevine is made up of several information communication networks 

which overlap and intersect at many points. This happens because there are 

employees who are well informed, talkative and they are part of few informal 

networks. Grapevines don’t have ranks or authority and very often link members 

from different hierarchical level, different departments, or different positions [9].  

Keith Davis, a renowned researched on the matter of informal communication, 

has identified four possible types of grapevine chains [10]. The first, “single-

strand” chain is when person A tells something to person B, who then tells it to 

person C …and so on.  

This chain is considered to be the least accurate. In the “gossip” chain, person 

A seeks out and tells everyone the obtained information. This chain is often used 

when interesting, non-job-related information is conveyed. The “probability” chain 

happens when the organizational members are indifferent about whom they offer 

information to; the information is passed randomly. The fourth, “cluster” chain 

happens when person A conveys the information to few selected individuals, and 

some of them, inform few selected others. This is believed to be the dominant 

grapevine pattern [11]. 

                                                                                                                    
4.  Rumor 

The biggest problem, and by many, the one that gives the grapevine a poor 

reputation is the rumor. The word rumor is often used as a synonym for grapevine, 

but the difference is that the rumor is grapevine information communicated without 

secure standards of present evidence. The rumor is the unverified part of the 

grapevine [12].  

According to Allport and Postman (1947) the rumors spread as a result of 

importance and the ambiguity of the information. Moreover, since rumor largely 

depends on ambiguity and the interest that each person has, it tends to change as 

passes along from person to person.  

More specifically, it is subject to filtering, meaning it is reduced to fewer 

details that are remembered and passed on to others. Additionally, people can add 

new details in order to include their strong feelings [13]. Once the rumor starts, the 

best advice is to provide the facts to the organizational members most affected by 

its presence [14, 15].  
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5. Conclusion  
Every organizational system regardless of its size has grapevines. Whether the 

organization’s management likes it or not, its presence is there. The management 

can ignore it or gain from its advantages. It is pointless for the management to try 

to eliminate it. Instead of that, the management should bring about the 

communication effectively, so that the grapevine is not the main source of 

information. 
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Abstract. The paper presents a part of trans-interdisciplinary research project INTEGRAL, 

related to the management of forest landscapes. The purpose of this study is to examine the 

behaviour of stakeholders during the formulation and implementation of policy in the forest 

sector. In the paper are presented results on the behaviour of stakeholders in Teteven 

municipality in Bulgaria. As part of the conceptual framework of the research are examined 

attitudes of the participants in the use of forest landscapes and their opinion to the work of 

the institutions. 
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1. Introduction 

The ‘forest management’ as a term means: following traditional understanding, 

decisions and the results of decisions that affect the development of the forest 

resource [1, 2]. The decision can be taken on different levels: macro, meso and 

micro. 

The focus in the Project INTEGRAL is not only on the forest resource, but in 

the entire forested landscape, including other lands because the project is a study 

for the future-oriented and integrated forest management at the landscape level and 

research with common the trans-interdisciplinary platform. That is why the term 

forest management should be broadened to mean management of forested 

landscape. In INTEGRAL forest landscapes are understood as socio-ecological 

systems [3].  

The purpose of this study is to examine the behaviour of stakeholders during 

the formulation and implementation of policy in the forest sector. As a part of 

research for Bulgaria in the paper are presented results on the behaviour of 

stakeholders in Teteven municipality. As part of the conceptual framework of the 

project are examined attitudes of the participants in the use of forest landscapes 

and their opinion to the work of the institutions. 

 

2. Object 

Teteven Municipality is located in a mountainous area in Lovech Province in 

the North Central region of Bulgaria. It is located on the northern slopes of the 

Balkan mountain range and is named after its administrative centre - the town of 
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Teteven (10000 people), crossed by the river Vit. Teteven Municipality covers an 

area of approximately 697 km
2 

[4]. There are 13 settlements in the municipality, 

inhabited by 22,016 people [5]. Areas for development of agricultural production 

are relatively limited (29.49%). Unfortunately they are not used effectively due to 

the aging population and the fragmentation of the land area of small fields and 

meadows. The distribution of the land by ownership type is summarized in the 

following table 1.  
 

Table 1. Structure of Teteven Municipality Area by Land Owners 

Type of Ownership Area (ha) % of Area 

State public 12916.0 18.53% 

State private  13547.7 19.43% 

Municipal public  739.9 1.06% 

Municipal private  18889.2 27.02% 

Private  17450.5 25.03% 

Managed by the municipality  3840.6 5.51% 

Mixed  1467.7 2.10% 

Legal persons  695.3 1.00% 

Religious communities  162.2 0.23% 

Teteven Municipality Area 69709.1 100.00% 

 

It is evident from the data presented in the table 1 that there is a variety in the 

types of property in the municipality. The Municipal private property occupies the 

largest share in the distribution of land by type of ownership (27.02%). The Private 

property occupies 25.03% of the municipal territory. The State private property is 

the third highest participation in the ownership structure and occupies 19.43%. 

State public property occupies 18.53% of the municipal territory [6].  

The distribution of forest areas within the municipality, according to the type of 

their property is showed in table 2.  

 
                              Table 2. Structure of Forest Owners in Teteven 

Type of Ownership Area (ha) % of Area 

State Forests 22106 46.76% 

Municipal Forests  17964 38.00% 

Private Forests of individuals  6753 14.28% 

Forests of entities  454 0.96% 

Forest area total  47277 100.00% 

 
Development of plans for multipurpose forest management is one of the 

possibilities to engage stakeholders on national level. Such is the Ribaritsa Forestry 

and some other areas of the municipality. An initiative in this area is manifested by 

the neighbouring municipality of Jablanica. Developing forest management plans - 

as a form of scientific organization focused on forests occupies a special place in 

the management of processes related to reproduction and use of forests. There are 
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possibilities for forest land consolidation due to the great similarity of land use and 

ownership of land, including forest management in Central Balkan National park. 

This can be achieved by including the neighbouring municipalities that are within 

the Central Balkan National park. 

 

3. Methodology  

The people interviewed cover different stakeholder’s positions (forest 

managers, land owners and representatives of organizations). The questions have 

been adapted in order to consider all these different positions, and to gather as 

much information as possible, mainly by merging the two commonly agreed 

questionnaires. The number of respondents is 26 - non-state owners, the 

Association of Municipality Forest Owners, State forest administration and other. 

In Bulgaria the forests owned by state are managed by 6 state forest companies, 

which are the most important forestry player in Bulgaria [7, 8]. According to 

vertical distribution of state forests management in Bulgaria, 6 State Forestry 

Enterprises are under jurisdiction of the Ministry of Agriculture and Food [9, 10]. 

The state forest managers are aware of their great advantages: the expertise, 

tradition, longstanding experience, pride on the forest guild and relatively better 

financial background after the reform implementation by Forest Law [11, 12, 13]. 

In Teteven are identified total more 650 private forest owners with average size 

of holding 1-5 ha. Those types of owners have very little incentive to manage their 

forest sustainably, and many of them are using forests for harvesting fuel wood for 

own consumption. Small amounts of timber that can be produced from small 

individual properties result in high transaction costs. 

Another significant actor in Teteven is the Association of Municipality Forest 

Owners in Sofia. The Executive Director of association was also interviewed. This 

national organization with legal identity has 65 members from 204 municipalities 

forest owners in Bulgaria. The association provides consulting, legal, technical and 

service support to its members. It organizes specialized seminars about the actual 

legislation issues in the field of forestry, hunting and environment. Interviewed 

non-state forest owners perceive activities of this association in positive way and 

most of them stated that association well represents their interests. 

State forest administration in Teteven is administered by Regional Forest 

Directorate (Office) in Lovech (RFD). The majority of RFD agenda is related to 

providing support for forest practitioners and owners. The main scope of RFD is to 

monitor, detect and control the compliance with Forests Law, special rules and 

generally binding regulations. 

In the field if nature conservation the most important role in Teteven has 

Administration of National Park “Centralen Balkan” in Gabrovo. Its task is to 

regulate the activities in the area. It participates in proceedings that determine the 

obligatory conditions for decisions concerning to utilization of various parts of 

territory. It emphasizes mainly natural conditions and compliance with 

requirements of nature protection. Binding decisions are issued by state 
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administration - the appropriate district office, respectively other state 

administration bodies of the region. This way is it controlled building activities, 

management of forest and agricultural land, recreational land use and other 

activities in the region [14]. 

Another significant actor in Teteven is the “Sava Mladenov” Professional High 

School in Forestry and Forest Industry. There are in Bulgaria in the last 100 years 5 

Professional High School in Forestry and this is the oldest one, with a strong 

traditions in educating and training foresters with high education in forestry and 

forest industry. The director of Professional school was interviewed also.  

Another significant actor in Teteven is the local structure of NGO - Association 

of Hunters and Fisherman in Bulgaria.  

From the other organizations could be mentioned some environmental NGO 

active in Teteven such as Association - Drugestvo “Priroda” – village Ribarica, 

which were also interviewed. 

 

4. Results 

The National Council on Forestry and Hunting within the institutional entity for 

management of the forestry sector as a consultative state-public body at the 

Ministry of agriculture and food was established. Members of the National Council 

includes representatives of various ministries, including of the institutional entity 

for forest management at the national level, the judiciary, Forest Institute at the 

Bulgarian Academy of Sciences, University of Forestry, Union of Foresters in 

Bulgaria, representatives of non-state forest owners, NGO and other legal entities 

as well as academics/scientist and citizens concerned with the problems associated 

with the management, conservation and protection of forests. 

Developing innovative models of cooperation and collaboration in the process 

of improving the information environment and relationships is part of the 

sustainable and responsible use of natural resources by all stakeholders. In this 

process, each stakeholder seeks to obtain a fair and equal share of the benefits 

arising from the use of certain territories. 

The data from the survey allow for instantaneous assessment of the ongoing 

formal and informal relationships in the process of the exchange of information 

and continuing education (fig. 1). 

The figure 1 shows that the main source sources are relied upon to the greatest 

extent both for the provision of information by entering into formal or informal 

agreements and for exchanging of this information. The result shows the good 

partnership and the high desire for cooperation between forest owners: 83% share 

of information and up to 70% exchange of information through formal agreements. 

For all interviewed stakeholders the main partner in terms of providing useful 

management information is the state represented by the various state 

administrations: up to 100% of the responses confirm this. It was establishing the 

lack of cooperation and information exchange with educational institutions and 

agricultural associations at the local and national level, which should be one of the 
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main partners of the organizations whose representatives the interviewed people 

are. These are organizations with the full potential for collecting and processing 

information at a high scientific and practical level, and they can very effectively 

assist the management decision making.  

 
Fig. 1. Sharing of information  

(Legend: A-Neighbouring owners; B-

Other forest owners; C-Local 

Politicians; D-Regional/County/State 

Politicians; E-National Politicians; 

F-Local government officers; G-

Neighbouring Municipalities; H-

Educational Institutions; I-Park 

Administration; J-Forest Services; 

K-Local Action Groups; L-State; M-

Professional technicians; N-Forest-

related enterprises; O-Agricultural 

associations; P-Tourist operators; 

Q-Tourist association; R-Local 

associations; S-Other) 

 

The results also show a low level of cooperation with the municipal councils 

and national politicians who are supposed to be as close as possible to their 

constituents and to assist them in their capacity as such. The data obtained indicate 

the participation of almost all stakeholders in the continuing process of sharing 

information related to legislation, best management practices in dealing with 

environmental issues, economic regional development, and etc. The exclusion from 

the information network of the educational institutions and agricultural 

associations should be noted as a characteristic of the current state of affairs. Forest 

owners cannot appreciate and do not aim at information sharing with educational 

institutions as they do not value their role in the management of different areas and 

types of landscape. This leads to the logical conclusion that educational institutions 

have not successfully enough adapted to the rapidly changing information 

environment and have not found the appropriate channels for the transmission of 

knowledge. Also, forest owners contact farmers associations through accidental 

and informal exchange of information, because they feel a close link with their 

interests.  

The results show formally established contractual relations for continuous 

exchange of information between those participants, in particular, that derive 

specific direct benefits from the resources within the territories (forest owners – 

State Forest Enterprises, municipal structures, private and other forest owners, 

forest services, forest-related enterprises, tourist operators, tourist agencies and 

associations). Along with these, all institution in charge enter in these formal 

agreements (municipalities, local politicians) who are directly involved in the 

management of forest areas and have formal responsibilities and obligations. 
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Concerning the informally established information links the results show a 

much more varied pattern of exchange of information between the forest owners 

and the various stakeholders. This indicates that at the core of the development 

process of organizations and the society is the informal learning through the 

exchange of knowledge, experience and best practices. The obtained data show 

without doubt the willingness of the owners to interact with almost all 

stakeholders, when not afraid of entering into specific formal agreements. It has 

been observed that in this type of informal relationships and information exchange 

forest owners rely heavily on the local municipal authorities and bodies involved in 

the management of forest and park areas. 

The results concerning the prioritization of communication with stakeholders 

are interesting. At present the owners/managers of forests give priority to the 

communication with institutionalized bodies and officials. Looking ahead in 10 

years’ time, a shift can be observed towards expanding the network of information 

and guidance in the direction of exchange of information with more stakeholders, 

not just the local government, i.e. the regional, forest, park and etc. services. This 

is due to the fact that in the process of communication with the bodies at regional 

and local levels, the owners often find themselves in conflict situations as shown in 

fig 2. The owners have entered into conflicting relationship (it will become clear 

below) mostly with local government officials, the municipalily and less often with 

local politicians and park administrations. 

 

a) at present 

b) after 10 years 

 
Fig. 2. Sharing of information between Stakeholders by list of priority 
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The evaluation made by the stakeholders themselves of the present situation, 

(fig. 2a) and for the period in 10 years’ time (fig. 2b) shows improved but not very 

optimistic forecast regarding the number of the sources of information and 

cooperation. Significantly smaller number of sources of cooperation is 

characteristic of all stakeholders regardless of ranking they assign to the respective 

source. 

The conclusion which can be made on the basis of the analysis of the results of 

the responses to the question is that the stakeholders share information among 

themselves, but each of them regards as essential the information they receive 

from: the State, Neighbouring owners, Other forest owners, Park Administration 

and Forest-related enterprises. It should be noted that according to the expectations 

of the respondents the sources of information and cooperation which they at all 

consider significant will decrease in number over time. This attitude of theirs is 

worrying to say the least in today's information age where knowledge is extremely 

important on the one hand, and on the other hand at a time when the information is 

closer to any user with the help of the modern technologies for access and 

communication. 

The responses about conflicts between stakeholders show that the respondents 

have been in some type of conflict with very few of the individuals and institutions 

as Neighbouring Municipalities /State; Local Politician; Regional Politicians; 

County/State Politicians; Park Administration (fig. 3). The figure shows that of 

these five sources of conflict the most important for the interested respondents are 

the top three sources: the State with its administrative apparatus at local and 

municipal levels, as well as the regional and local politicians. This result is not at 

all surprising amid the economic and political crisis in the country. There are no 

data for any conflicts with entities with which the respondents are in direct 

competition or in other professional relationships. 

 

Considering the results, the 

conclusion that can be drawn is that 

it is necessary to work towards 

increasing the efficiency and 

opportunities for collaboration 

between the stakeholders and the 

administrative services at the 

regional level. 

In direct relation to the previous 

question are the answers to question 

‘What the three parties with whom 

you would like/agreed to cooperate 

in the event that it is possible to 

create local companies?’. The 

analysis of the responses shows that 

A B C D E  
Fig. 3. Conflicts between stakeholders in Teteven 

Legend: A) Neighbouring Municipalities /State; B) 

Local Politician; C) Regional Politicians;  

D) County/State Politicians; E) Park Administration) 
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there is desire for cooperation and it is quite positive to the potential existing 

entities. The answers include the following potential entities whose ranking of 

importance is given in fig. 4. 
Fig. 4. Acceptance of 

collaboration in case it would be 

possible to create local 

partnerships for improving the 

forestland management in the 

area  
Legend: A) Other forest owners, B) 

Local associations Drujestvo 

Priroda(Nature Society); C) Forest 

Services; D) Neighbouring owners; 

E) Park Administration; F) 

Neighbouring unions of the 

Association of Hunters and 

Fisherman; G) Local government 

officers, State; H) NGO, I) Forest-

related enterprises, J) Police; K) 

Court; L) Prosecution; M) 

Techniques; N) “Sava Mladenov” 

Professional High School of 

Forestry and Forest industry 

 

The confidence is again higher in professional bodies such as forest owners, 

Nature Society, forestry enterprises, forest-related enterprises, park administration, 

neighbouring unions of the Association of Hunters and Fisherman and others. 

Decreased levels of confidence, or rather its absence, have been established 

towards the local municipal bodies, the court, prosecution and even the educational 

institutions such as the vocational schools in the region of Teteven. 

The results from survey are considered that aim at assessing the potential for 

use of the territory and the landscape of the region of Teteven by the various user 

groups of forest and ecosystem functions. The results show that the area is mainly 

used by local people to meet their direct needs: 67% of the responses. The tourists 

are the minority of the users of the area around Teteven (33%). 

The relevance 

of landscape users 

that is attributed by 

the various user 

groups also shows 

that in the first 

place are the local 

users, and only second next are the tourists. This indicates that the interested 

respondents still do not consider tourism very important as a use of the forest 

ecosystem in the region of Teteven, although the analysis of the specific regional 

A B C D E F G H I J K L M N

 

                                        Table 3. Landscape users (at Present) 

Landscape users 1st 2nd 3th 

Tourists 17% 50% 17% 

Local people 50% 33%   

Beneficiaries       

I don’t know 17%     

76



characteristics (above in the report) show that the region possesses very good 

prerequisites for this type of use (table 3). 

The responses to question about range of actions provide additional details to 

the pattern established by the results of previous figures and tables. The answers 

contain more detailed information about the type of use performed by different 

user groups (fig. 4).  
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Fig. 4. Range actions (Legend: A) Walks, B) Extraction of wood, C) Hunting, D) Pick up mushrooms, 

E) Tourism, F) Other Specify: herbs extraction, some illegal actions, G) I don’t know) 

 

The results show that most important to the stakeholders in the region of 

Teteven are: timber harvesting, hunting and picking of mushrooms. Of lower 

significance are activities such as walking and recreation, picking of herbs and 

other somewhat illegal activities. 

The main activities carried out within the region that provide benefits for 

owners and managers of local small and medium sized businesses, sole traders and 

the local people are presented in fig. 5. 

 
Fig. 5. Activities performed 

within the landscape 
Legend: A) Milk/cheese 

production and/or animal 

farming; B) Agriculture; C) 

Vacations/ holidays; D) 

Production of timber to be sold; 

E) Production of wood fuel to be 

sold; F) Wood fuel production 

for self-consumption; G) 

Mushroom picking; H) Trekking, 

picnics; I) Summer sports (e.g. 

MTB, horse riding), J) Winter 

sports (skiing areas with 

infrastructures); K) Mining; L) 

Traditional or cultural 

activities; M) Hunting 

enterprise, N) Other (specify) 
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The results show that the main activities providing benefits are: agriculture, 

recreation, timber harvesting for different purposes, mushroom picking, hunting, 

activities related to the lifestyle and culture, livestock breeding (production of milk 

and cheese) and others. The figure clearly shows that not all activities with a high 

degree of significance are performed by the owners. The activities such as 

harvesting timber for sale are mainly performed by ‘another party’, which is a 

prerequisite the direct benefits from this activity not to be obtained by the owners 

and the region as a whole. 

No matter how the respondents prioritize the different types of activities, 

almost all the answers show a clear focus in the current period on: Production of 

timber to be sold; Production of wood fuel to be sold and Wood fuel production for 

self-consumption. In the near future, in 10 years’ period, the respondents shyly 

predict increased importance of agriculture. This result shows insufficient 

awareness, both by the stakeholders and the users, of the activities aimed at the 

development and use of the ecosystem functions of forests in the region. 

 

5. Conclusion 

Teteven is a mainly forest land region with a specific cultural landscape 

development characterized by dispersed rural settlements. There are only one town 

in the region, where are concentrated about two thirds of the population. 

Demography development is characterised by population aging and moving mainly 

of young generation from countryside to cities. Local residents consider nature as 

the greatest pride of Teteven region, followed by folklore traditions. The most 

important forestry player in the region is State Forest Range, administrating forest 

land. From non-state owners the biggest share has Municipal ownership followed 

by private. In survey of views of respondents on the most powerful forestry subject 

an interesting fact was identified. In addition to the expected powerful actors in 

form of institutional bodies, there were often mentioned some side effects mainly 

political influences as well as wood processing and hunting lobbies. Those 

influences were identified by forest managers/owners as well as by responded 

stakeholders. Influence of political parties is reflected mainly in patronage. 

In terms of behaviour of responded forest managers in Teteven it could be 

stated, that was not recognized absolutely predominant type of behaviour. It is 

always some combination of types. Generally, the behaviour of forest managers is 

based on ensuring their financial income with respecting the existing norms and 

rules. State and municipal foresters and private owners are also trying to defend 

their interests and influence the forest and environmental policies. The same time 

we did not record significant changes in behaviour of forest managers/owners over 

time. 

Both types of forest owners and managers (state and municipality) identified as 

the most significant factors mainly economic factors - timber market and cost of 

forest management. There was only one non-economic factor with higher priority - 

state and structure of forests. It shows that the forest managers recognize this 
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ecological factor as a very serious. When comparing how forest actors perceive the 

various categories of structural factors it is obvious that predominant are 

financial/economic factors followed by categories of ecological, technological, 

political and social factors. 
 

Acknowledgment: The study was carried out under the project INTEGRAL – 

Theme/ENV.2011.2.1.6-1/Land Use and European Forest Ecosystems. http://www.integral-
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Abstract. This paper focuses on the problems of labour immigration to the Czech Republic 

in the context of management of the labour market in the Czech Republic. It deals with the 

division of responsibilities and competences in migration management in government of the 

Czech Republic and the division of responsibilities and competences in migration 

management in government of the Czech Republic. Special attention is given to migration 

policy of the Government, to the development of tools for the management of the labor 

market and employment policy and to development of methods for anticipating skill needs 

of the labor market of the Czech Republic. 

Keywords: labour market, migration, immigration, migration management, migration 

policy. 

 

1. Introduction  

Czech Republic since its foundation in 1993 after the split of Czechoslovakia 

has faced many new situations, including almost unknown phenomenon of 

migration. Migration issues, migration management, issues of asylum migration, 

integration, visa policy and practice, protection of state borders and all other 

related issues are the subject for government, local authorities, non-governmental 

sector and international organizations. To coordinate all of these questions in a 

legal norm  Czech Republic uses the so-called Competence Act No. 2 of 1969 on 

the establishment of ministries and other central state administration bodies. The 

issue of migration management is still developing, and it is necessary to monitor 

migration trends in all contexts, ie political, social, economic and humanitarian. It 

is necessary to adjust organizational, personnel and technical parameters 

accordingly to the needs of the state. 

 

2. The division of responsibilities and competences in migration management 

in government of the Czech Republic 

The different migration issues in the Czech Republic expressed the different 

national authorities: 

• Ministry of Interior with the Department for Asylum and Migration Policy, which 

prepares documents for the Government in the field of migration policy, right out 

the process of international protection, decides on applications for permanent 

residence, represents and negotiates on migration measures in the EU decision-
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making bodies, monitors the impact of the Schengen Agreement, analyzes 

migration statistics, issue binding opinions to other ministries and discusses other 

issues related to foreigners. Another department is the department of Foreign 

Police, which deals with issues of control and accommodation of foreigners in the 

Czech Republic. Part of the Ministry of the Interior is the Refugee Facilities 

Administration, which has the responsibility of running and operation of reception 

and accommodation facilities for applicants for international protection and 

integration centers for recognized refugees. 

• Ministry of Labour and Social Affairs has in its responsibility the labor migration 

and the fight against illegal employment of foreigners through employment 

agencies, which deal with mediation employment of foreigners. It also check the 

legality of these jobs, as well as control of the employers. 

• Ministry of Industry and Trade is responsible for issuing trade licenses for 

foreigners who wish to do business in the Czech Republic. Their control is in the 

hands of the trade offices. 

• The Ministry of Foreign Affairs is involved in migration management through the 

issuance of visas to 90 days through Czech embassies. 

• Ministry of Justice solves the issues related to judicial expulsion and Publishing. 

This ministry has an important role in the suppression and punishment of 

trafficking in human beings, smuggling of people and falsification of documents. 

• Ministry of Education, Youth and Sports is in the area of migration management 

responsible for granting scholarships for students from abroad and Czech language 

education for foreigners seeking to stay in the country. 

All these ministries are more or less involved in the creation and 

implementation of migration policy of the Government. 

 

3. Migration policy of the Government 

In the process of developing the migration policy Czech Republic respects the 

obligations of international conventions, treaties and recommendations of 

international organizations. With regard to the international obligations that flow 

from it for membership in the European Union, the Czech Republic has 

consistently promoted the role of the state in managing migration. The migration 

policy is based on the coordinated action of all state bodies, bodies of local self-

government and support from other organizations dealing with migration. 

One of the major safety risks is the illegal migration. Smuggling, shortly after 

1990 activity of individuals, is increasingly becoming the domain of organized 

crime. Therefore, the migration policy of the Czech Republic aimed at eliminating 

all forms of illegal migration and other illegal activities. Based on this policy, the 

Czech Republic participates in efforts world and European communities to address 

migration consequences of humanitarian crises and to eliminate the causes of these 

phenomena, through the involvement of NGOs and other civil society 

organizations. On the other side Czech Republic try to support legal immigration, 

as it has for the state and society in the long run beneficial influence on the 
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economy of the state and demographic situation. This creates a appropriate legal 

environment that respects the rules of the European Union and the contribution of 

different categories of migration to the Czech state. It is capable of regulating 

migration and creates conditions to stamp out all forms of illegal activities that are 

associated with migration. Well-organized migration policy prevents the national 

labor market from extreme labor immigration and it attracts the necessary skilled 

workers into the national labor market to ensure the competitiveness of the national 

economy. There are a lot of internationally tested tools. 

 

4. Development of tools for the management of the labor market and 

employment policy in the Czech Republic 

Labor markets centrally controlled economies of Central and Eastern Europe 

including the Czech labor market have passed since the beginning of the political, 

economic and social reform profound transformation. Before 1990, businesses 

have been largely protected from the world markets by the central organization of 

production and distribution, when the manufacturers in the domestic market 

influence. In addition, there was a strong labor market regulation, which makes the 

employees enjoyed a high degree of job security and job stability. Opening of 

national economies to global competition has forced the transformation of 

domestic enterprises to adjust their inputs (including labor inputs), production 

technology and output market requirements. The results of this confrontation 

between the centrally controlled economy and market in the first period led to a 

sharp decline in employment, decline in economic activity, rising long term 

unemployment rates, age unemployment (young people without work experience, 

inflexible elderly workers), the growth of disadvantaged groups (low skilled 

persons, disabled disadvantaged groups) and highlight regional policy. This fact 

early nineties individual states responded institutional and financial security, 

employment services and economic privatization. The necessary consequence of 

all these changes was the new functionality of labor offices, which form an integral 

part of the implementation of active employment policy of the Czech Republic. 

After 1989 created a statutory measure of the Czech National Council No. 

306/1990 Coll. today's labor offices, ie before the adoption of laws on employment 

that institutionally secure labor market and respond as soon as possible restored 

free movement of labor and the requirements arising from the business layer. First 

Federal Employment Act of 1991 provided the organizational structure and the role 

of public employment services, its subsequent amendments respond to requests of 

the market economy. After the division of Czechoslovakia into two independent 

states in 2004 adopted a new law on employment, which is also often revised 

according to social needs and responsibilities incorporate European legislation. 

State employment policy in the Czech Republic performed the Ministry of 

Labour and Social Affairs in cooperation with Labour Offices and they also 

cooperate in with other subjects in the labor market when necessary. Employment 

policy is financed from the state budget. Active employment policy instruments 
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are: consultancy, retraining, investment incentives, community work, socially 

useful jobs, contribution to the introduction, the contribution of the transition to a 

new business program. Information technology in the labor market have absolutely 

indispensable part of the employment services system: saving capacity at labor 

offices, but also the financial resources of the Ministry of Labour and Social 

Affairs. Estimated to save the Czech Ministry of Labour and Social Affairs through 

information technology on the labor market annually on human resources 

approximately one billion CZK [1, p 161]. Information systems of labor offices in 

the Czech Republic in the form in which they are today were developing for nearly 

twenty years and in their development work dozens of experts of the Ministry of 

Labour and Social Affairs and external companies. In 1990 were created the 

modern employment offices within the Czechoslovak federation, however, provide 

services without the support of information systems. Labour offices gained first 

computers in 1991 and in the same year was created a simple local area network. 

The Ministry of Labour and Social Affairs began work on a new Information 

System "OK work" in 1994 and by 2008 evolved over the next modules that still 

support the agenda of all employment agencies related to employment (AEP - 

active employment policy, foreign employment, employers monitoring, activity 

child , support of European Social Fund support for national and regional projects, 

retraining, counseling activities, choice of career, vocational rehabilitation, work 

psychologist, sociologist, control activities, payment center, insolvency 

employers). In 2009, it began a gradual transition to a new information system 

"OK Center" and in 2010 started the gradual implementation of a new information 

system "OK Centre" and termination information system "works OK". Another 

important tool in the management of the labor market is a system of anticipating 

skill needs in the labor market. 

 

5. Development of methods for anticipating skill needs of the labor market of 

the Czech Republic 

Anticipation of skill needs in the labor market is an important tool to assist 

the functioning of the labor market in an environment of market economy. The 

labor market today is missing a number of professions, and many workers are 

losing jobs because of their knowledge and skills are not enough employers' 

requirements. For maximum effort to avoid such a situation skill needs in the labor 

market must be anticipated and must be found the link between trends in the 

economy and the requirements of the profession. In this manner, the state will 

receive timely information about what workers with what qualifications and what 

numbers will be demand in the coming years and it could be able to evaluate who 

finds at the labor market adequate job. This will enable the state to influence future 

developments in supply and demand in the labor market. The supply in the labor 

market influences: economic development, demographic and socio-cultural factors, 

in particular branch preferences of students. Demand in the labor market is 
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influenced by the trend of outsourcing and transformation of the meaning of 

individual parts of the value chain of production and services. 

"In anticipation of skill needs, the Czech Republic at the beginning of the 

journey, unlike other developed countries such as the United States, Ireland, 

France, Germany, Canada or the United Kingdom, which is the systematic 

anticipation of future skills needs trying for more than forty years. These systems 

have undergone various modifications and the development towards more reliable 

and easier and more useful interpretation of outputs. Czech Republic took over the 

information on these schemes from more experienced countries like valuable 

inspiration, but for now that is in the early stages of development [2]. National 

Observatory of Employment and Training of the Czech Republic in its work on 

forecasting methods and tools used in foreign countries often combined three 

components: detailed monitoring of the labor market (eg Ireland), quantitative 

projections (eg the Netherlands) and qualitative forecasting (eg Ireland). 

In 1999-2001 there began the work in the Czech Republic aimed at 

anticipating skills needs of the labor market (international project LABOURatory). 

This project was the beginning of forecasting future skills needs on the basis of 

established mathematical-economic model ROA-CERGE. In 2005-2010 the 

projections estimated the influence of the most important factors that affect the 

economy and employment in various sectors. The experience gained in the 

preparation of this employment projection confirmed that the Czech Republic is 

not professional workplace that incorporated branch macroeconomic model and 

have been able to handle the projection economic development and employment 

sectors. For the development of a new variant of 2007-2011/2020 was chosen 

British company Cambridge Econometrics (CE), which used its macroeconomic 

econometric model "E3ME". This model had also its faults, did not ensure 

consistency between employment and productivity, which resulted in unrealistic 

fluctuations in labor productivity in the projected period. This deficiency was 

corrected by the Ministry of Finance by performing model calculations of GDP and 

the establishment of future employment trends in these aggregates. This procedure 

has been used for preparation of the projections for the period 2009-2013/2020. 

The last project forecasting skills needs of the labor market was launched by the 

Ministry of Labour and Social Affairs first May 2010 and ought to be completed 

on 30 April 2013 (project budget 83 801 995 CZK). 

The second most important axis of forecasting at the labor market is the 

development of branch studies, the development of methodologies and 

organizational aspects. Branch studies provide greater insight into the various 

sectors of the economy and explore their future demand for skilled labor. There are 

proven methods of processing the branch studies, which consists of the six 

consecutive steps: the first step concerns the selection of sectors that are significant 

in terms of growth-employment, or vice versa sectors undergoing restructuring and 

where they can be more jobs at risk. It could be preferred not only the criterion of 

the extent of employment but also speed of change in technology that will indicate 
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significant changes in the occupational structure or in the requirements for the 

profession. In the second step, analyzed the situation in the sector, its position in 

the economy and identified the critical factors at the national and supranational 

level influencing its development. The third step is aimed at acquiring expert and 

specific data on the future development of the sector and their analysis. Primary 

data collection and analysis are the basis for predicting the development of the 

sector through scenarios, which are discussed in the fourth step. To obtain a 

versatile knowledge of the situation and expected changes in the labor market is 

not a sufficient one method, but it is advisable to apply different procedures and 

based on both quantitative prediction of employment and qualitative survey among 

relevant actors in the sector. In the fourth step is to formulate forecasts of the sector 

in the form of scenarios, and on this basis are set out in the fifth step of their likely 

impact on the profession and qualifications. In the sixth step, the defined priorities 

and recommendations for the sector and proposals for action in response to any 

future non-compliance with the potential skills needs of the workforce. Given the 

nature of the individual sectors can be distinguished in terms of starting points, 

scale factors and speed changes to be applied to the methodological approach 

creative way so that they always hit the key connection. 

Just as important as the development of the methodology and the expertise is 

the political support for the development of forecasting work. In the period around 

2002 began to be paid to anticipate skill needs attention in policy documents in the 

Czech Republic (eg term Plan for Education and the Educational System of the 

Czech Republic, 2003; National Action Plan for Employment, 2003, 2004, 

Strategy for Economic Growth, 2005; National Lisbon Program 2005-8). 

The final stage of the analytical and forecasting skills needs forecasting 

activities is the presentation of the results. In the Czech Republic long lacked 

public information medium dedicated to anticipating skill needs. With the increase 

of knowledge in this area and in particular improving the results that added every 

year, the need grew familiar with this research focus and its outputs professionals 

and the general public and also to allow their use. Therefore, in the Czech Republic 

was the first website dedicated to anticipating the need for skilled labor and future 

changes in the labor market. It is called Future Skills: www.budoucnostprofesi.cz. 

Prepared and administered by the National Observatory of Employment and 

Training on the basis of their forecasting results and results of the project partners 

(Research Institute for Labour and Social Affairs and CERGE-EI) and its further 

conceptual and research activities in the field of forecasting. 

So far, the activities aimed at anticipating skill needs in the Czech Republic 

developed on the basis of time-limited projects. Still so lacking ensure 

sustainability and continuity of subsequent use in demanding professional know-

how, which arose mainly in the area of methodological tools. Predicting lacks a 

systematic character and regularity as an important prerequisite for achieving and 

maintaining quality outcomes and prognostic their routine use to make decisions. 

This to some extent haphazard approach to anticipating skills needs can not be 
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secured or conditions that would satisfy the requirement of the European 

Commission to Member States anticipating appropriately dealt with. Yet already in 

the Czech Republic managed to lay strong foundations of these activities, which 

can be used to build a permanent system for the anticipation of skill needs, as is the 

case in a number of neighboring EU countries and beyond. After evaluating their 

own and international experience in the creations of systems anticipating skill 

needs are the stakeholders already aware that the operation of the system is 

anticipating substantial regularity, methodological continuity, cooperation and 

partnership, methodological diversity, combining and linking the results and also 

the method of sustainable funding. 

After the development of methods of forecasting skills needs of the labor 

market, presentation, and application of the results, it is important for their use of 

the balance between supply and demand in the labor market. 

 

Reconciliation of education supply with labor market needs 

Ministry of Education, Youth and Sports leads for financing by the European 

Social Fund, the project "concept", the solver of the National Institute of 

Vocational Education. This project was established because "people to have 

sufficient reliable information, advisory services and a wide range of quality 

courses that meet the needs of the labor market" [3, p.8]. The main objective of the 

"concept" is the systematic support of continuing education in the country. It is 

expected that the project objectives will be achieved through six sub-activities, 

which include the 'harmonization of educational provision with labor market needs. 

"To align with the needs of the educational offer tru work have been identified the 

following goals: 

"1) Based on the anticipation of skill needs, labor market and develop pilot verify 

selected information products used for sectoral councils, educational institutions 

and advisory institutions. 

2) Contribute to creating the conditions for the exchange of information, sharing 

and cooperation in anticipating skill needs." 

This analysis covered four areas of concern: 

"1) Environment for harmonizing the education and labor market needs; 

2) Availability of data and information on current and future needs of the labor 

market at the national economy, sectoral and regional level; 

3) Information products for target groups; 

4) Distribution of information products and promoting their use." [3, p.6] 

The first problem circuit consists mainly of legal standards, policy and 

strategic documents. As shown by analysis, legislative standards in the Czech 

Republic do not pay sufficient attention to this issue, some incentive measures can 

be found in some laws. The issue of harmonizing the training needs of the labor 

market does not fall within the competence of any central authority, nevertheless 

the Ministry of Labour and Social Affairs, described as a reinsurer of information 

on existing and future labor market needs and the Ministry of Education, Youth 
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and Sports of the mark itself as the initiator of the adjustment of supply to these 

training needs. She praised the "theoretical possibility accordance with labor 

market requirements apply as one of the criteria for assessing applications for 

accreditation of the program" [3, p.8].  

Environment for harmonizing the education and labor market needs, in 

addition to laws influenced also conceptual and strategic documents taken at 

European, national and regional level. Since 2000, adopted at the European level 

the relevant documents, which are directly or indirectly engaged in the issue of 

harmonizing the education and labor market needs. In 2009, he received an 

important document "New skills for new jobs'. At the national level was first 

clearly formulated national strategy to systematically aligning learning activities 

with labor market trends published in 2003 under the title "Human Resources 

Development Strategy." 

The second problem concerns the complicated circuit availability of reliable, 

regular and detailed data on the current and future needs of the labor market, which 

is an important prerequisite for harmonizing the education and labor market needs. 

Based on the results, we have established certain institutions, aimed at obtaining 

information for harmonizing the education and labor market needs. 

Portal www.infoabsolvent.cz gives detailed information about linking field of 

education with information about the sectors in the country. Data and information 

on the current status of the quantitative requirements are relatively easily 

accessible from analyzes of employment. Czech Statistical Office and the Ministry 

of Labour and Social Affairs as offices, provide regular information on demand 

and labor supply through the portal http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno. The 

problem is that neither the MLSA web site, nor an analysis of CSO are linked with 

information on job vacancies verified on portals recruitment agencies (eg 

www.jobs.cz, www.prace.cz). Their interconnection is not possible due to 

methodological issues, such as diversity of definitions of professions and 

disciplines. 

As I mentioned in the subchapter on anticipating skills needs of the labor 

market in the Czech Republic, the limiting factor quantitative employment 

projections are insufficiently detailed underlying data. Project "Draft" sees the 

solution in "strengthening the anticipation of future skills requirements (sectoral 

studies) and their connections with projections" [3, p.12]. 

For the future state of the qualification requirements of the labor market is the 

most important development of sectoral studies and their link to the results of 

quantitative projections. Future labor market demands for occupations and 

qualifications of the web portal brings www.budoucnostprofesi.cz, but it is not 

sufficiently representative. On this portal you can find both the outputs of 

quantitative projections, as well as of sectoral studies and projections of sectoral 

employment. This site obviously does not solve the methodological problems that 

limit the level of detail and the availability of data on the current and future 

development of the labor market. It is therefore necessary to ensure interconnection 
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of existing sources of information within individual sites. And based on this 

information to link to specific products. 

The third circuit problem - "information products is a crucial component of 

the system environment for harmonizing the education and labor market needs. On 

their quality, accessibility and clarity depends whether education providers will 

take into account when designing their bids" [3, p.13]. In the Czech Republic there 

are currently no comprehensive information products on the needs of the labor 

market aimed at providers of further education, counseling centers, sector councils 

and researcher of the National Qualifications Framework. A vision of how to deal 

with the situation can be observed in other countries. According to her, "the most 

important factor is a conceptual approach to the creation of information products, 

including linking data on the supply of jobs, careers profiles, future prospects for 

the application of the profession, sector analyzes" [3, p.16]. 

The fourth circuit problem focuses its attention on the quality of roads 

information products. Communication strategy for users is an important element in 

the success of the whole system. Currently in the Czech Republic mainly spreads 

information products electronically (regular information emails - newsletters) and 

using print media (flyers, brochures, articles, books). After the analysis of foreign 

experience to travel can spread information products also add conferences, 

workshops, community sites or social networks. Such ways of disseminating 

information products help not only to present the outcomes, but are also important 

for assessing their quality, contribution and feedback. 

 

6. Conclusions 
As can be seen from the analysis, the issue of adapting education supply to 

the future needs of the labor market in the Czech Republic is so far to the initial 

level. Priority issues as system environment for harmonizing the education and 

labor market needs would define: providing input of quantitative and qualitative 

data to fill the ideological proposals of individual information products; ensuring 

the cooperation of the actors system environment and Improve awareness of the 

target groups. 
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Abstract. This paper focuses on the different types of Czech immigration policy on 

attracting skilled labor to the labor market in the Czech Republic. Czech Republic is using to 

attract skilled workers to the national labor market recruitment and returned migration 

policy. Czech Republic use to attract skilled workers to the national labor market 

recruitment and returned migration policy. There will be analyzed two projects of 

recruitment migration policy (Green and Blue Card) and two new programs of returned 

migration policy (The Return and The European Research Council, Czech Republic). 

Statistical data will be used to show influence of Czech immigration policy in the time of 

economic recession. 
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1. Introduction  
Ensuring competitiveness and raise living straight population in the long term 

is not possible without a high proportion of skilled labor and high investment in 

research. Supply of skilled workers in the country affects education and migration 

policy. Policy of trying to influence migration flows of skilled workers has a 

relatively long tradition. Many states have introduced the international labor 

market different types of targeted policies to increase the immigration of skilled 

workers. There are different types of policies seeking to influence the migration of 

skilled workers. For example, Professor Lowell (2001) classification distinguishes 

six types of policies: restrictive, repair, maintenance, recruitment, return type, and 

a policy of emigrants. Czech Republic is using to attract skilled workers to the 

national labor market recruitment and returned migration policy. 

The first program of recruitment policy started in 2003 (Project Selection of 

Qualified Foreign Workers) and it was replaced by the green cards project in 2009 

and green cards project in 2011. Returned migration policy is aimed to encourage 

the return of skilled workers, scientists and researchers from abroad back home. 

Two programs to support research, experimental development innovation have 

been adopted and approved in 2010. 

 

2. Czech recruitment migration policy 

The first Czech immigration project was the Project Selection of Qualified 

Foreign Workers. The project ran from 2003 to 2008 in five-year pilot phase. In 

October 2008, the government approved its continuation in non-pilot phase and 31 

12th 2010 approved the proposal for its abolition. The project was created to attract 
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skilled workers and foreign experts who are able to integrate into the Czech 

Republic and it should help employers to find professionals. 

The project offered the participants and their family members to apply for 

permanent residence after 1,5 and 2,5 years, depending on the level of 

qualification. The condition for admission was the citizenship in chosen countries 

or graduation some of Czech schools and work permit. 

As for professional composition of participants, they were mainly from 

programmers and experts in the field of information technology. Furthermore, the 

most numerous were managers, administrative personnel and scientific professions. 

From 2003-2010 the project came about 3700 foreigners who could get a 

recommendation for permanent residence. This recommendation received 995 

participants (including family members). The last one should get recommendations 

by 1 July 2013. Foreigners included in the project, a total of 1964 (IT specialists, 

administrative personnel, technical professions, researchers, health workers, etc.) 

From 2003 to May 2008, total cost of the pilot project of 20 112 672 CZK, per 

participant it was 29 094 CZK. The total cost of the project in the years from 2003 

to 2010 amounted to 31 333 975 CZK. (In 2010, the cost of the project realization 

was 254 293 CZK, per participant it was 1338 CZK.) 

Expectations, which were associated with the project, were sometimes filled 

with more, sometimes less. Overall, the project was evaluated as successful, 

inspiring and representative. Nevertheless, due to the economic crisis, increased 

unemployment and a decrease in the number of vacancies, the project was stopped 

in the end of 2010. 

The Green card project was developed for flexible entry of foreigners into 

the labor market and the removal of bureaucratic obstacles that hinder the rapid 

access of foreigners to the labor market and vacancies that fail to occupy the Czech 

and Swiss nationals and citizens of the EU / EEA. Green card is a long term 

residence permit for employment purposes in the Czech Republic in special cases. 

An alien who has a green card issued for a specific job is entitled to reside in the 

Czech Republic and work at the work place, at which the green card is issued. 

They are issued three types of capital: 

Type A is intended for qualified workers with university education and key 

personnel for a maximum period of 3 years with the possibility of further 

extensions always a maximum of three years; 

Type B is designed for workers in jobs requiring at least apprenticeship for a 

period of 2 years with the possibility of further extensions always up to three years; 

Type C is for other workers for a period of two years without the possibility of 

extension. The existence of a green card, it must be appreciated that they are here it 

means welcome unskilled workers, thereby CR can provide a full range of 

positions needed in the national labor market. 

Foreign worker is entitled to apply for a green card only if the citizens of these 

countries: Commonwealth of Australia, Montenegro, Croatia, Japan, Canada, 
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Korea, New Zealand, the Republic of Bosnia and Herzegovina, the Republic of 

Macedonia, the United States of America, Serbia, Ukraine.
1
 

In 2009, approximately 78 % of requests for green card were rejected. The 

most common reason for refusal was inadequate education, non-compliance and 

the abolition of the position. Most applicants for green cards were Ukrainians, 

Serbs and USA. USA is only interested green card type A, which I think is a 

normal phenomenon for members of the highly developed countries. 

A small number of issued green cards in 2009 were due to the economic crisis, 

but also a measure of the state: it still faces to protect the domestic labor market. 

Another project support legal migration, which can be used in the employment 

of foreigners from third countries, is the project of blue cards. Act No. 427/2010 

Coll. into the Czech legal order, inter alia, transpose Council Directive 2009/50/EC 

of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third country nationals 

for the purposes of highly qualified employment to obtain a Blue Card. The 

irective entered into force on 19 June 2009 and had to be transpose into national 

law of the Member States of the EU to 19 June 2011. The Czech Republic has 

transposed the amendment to the Aliens Act and took effect from 1 January 2011. 

The Directive entered into force on 19 June 2009 and had to be transposed into 

national law of the Member States of the EU to 19 June 2011. The Czech Republic 

has transposed the amendment to the Aliens Act and took effect from 1 from 1 

January. The aim of the Directive is to establish special procedures for entry and 

residence of third-country nationals who apply to reside in the European Union for 

the purpose of highly qualified employment for a period longer than three months. 

The Act regulates the procedure for the admission of highly qualified workers from 

third countries based on common definitions and criteria, which are mainly labor 

contract, recognition of professional qualifications and guarantee a minimum wage 

limit. Workers admitted from 1 January 2011 issue of residence permits, which 

also serves as a work permit - the so-called Blue Card European Union. The law 

allows holders of blue cards to travel to work in another Member State, after 

fulfilling the requirements and eighteen months of legal residence in the first 

Member State. This adjustment within the European Union to contribute to the 

improvement and harmonization of residential and working conditions of highly 

qualified workers from third countries (the goal here is to make labor markets of 

the Member States for these foreigners were attractive). 

The Blue Card is issued with a validity period up to two years with possibility 

of extension. In matters of issuing blue cards made by the Ministry of the Interior. 

Ministry of Labour and Social Affairs maintains records vacancies filled by 

holders of blue cards. As high qualifications it is   considered the college education 

                                                 
1
 Ministry of Labour and Social Affairs. Employment: green cards for foreigners in the Czech Republic 

[online]. 11 November 2011 [cit. 2012-05-03]. Available from: www.mpsv.cz 
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or higher professional education where the course lasted at least three years. Any 

change of employer Blue Card holder, subject to the prior approval of the Ministry 

of Interior. In the event of job loss will force blue card revoked if the holder of the 

period of unemployment exceeds three consecutive months. 

In 2011 applied for a blue card European Union's 68 foreign nationals. These 

were mainly nationals of Uzbekistan, who submitted 17 applications, which was a 

quarter of all applications submitted. By nationals: the nationals of Ukraine (14 

requests, ie 20,6 %) and Russia (13 persons, ie 19,1 %). The Ministry of the 

Interior in the procedure for granting a blue card in 2011 published a total of 36 

decisions. Blue card for the authority granted in 30 cases. Most (36,7 %) Blue Card 

has been granted to nationals of Uzbekistan. On the second place is taken by 

citizens of Ukraine awarded with 4 blue cards. After three blue cards were 

nationals of Russia and India. 

The difference between green and blue card is that the green card is the 

national treatment (not based on the law of the European Union). In addition to a 

staff with a university education and the less skilled workers. A green card may 

apply only citizens of specific countries established by regulation, the blue card, 

this procedure does not apply. Seats vacant for a green card can only be selected 

via the portal of Ministry of Labour and Social Affairs, the Blue Card is a greater 

emphasis on the selection of an employee, and it must be maintained prefer Czech 

citizens and citizens of the European Union in occupancy jobs. The advantage of 

blue cards unlike green is the possibility of obtaining permanent residency status in 

the European Community for terms of 5 years residence on the territory of EU 

Member States. Another advantage is the possibility of immediate family 

reunification. 

 

3. Czech rturn migration policy 

To ensure competitiveness, increase living standards in the long term and to 

improve the migration balance of qualified staff uses Czech Republic diversified 

management policy migration. In addition to recruiting policy focuses Czech also 

return migration policy. It is aimed to encourage the return of skilled workers, 

scientists and researchers from abroad back home. Ministry of Education, Youth 

and Sports has prepared two new measures to support research and development 

for the years 2012 - 2019
th

. Two new programs to support research, experimental 

development innovation are “The Return” and “ERC CZ” (The European Research 

Council, Czech Republic). Prepared programs have been adopted and approved by 

the Government of the Czech Republic on 7 December 2010. 

Return Program is a program of “research, experimental development and 

innovation." Its aim is to create conditions for the return of leading workers in the 

Czech Republic, stimulating the interest of these promising figures of skilled labor 

in the Czech research community and stimulate the interest of Czech research 

organizations in these figures. "As part of the return must be made for the further 

development of the expertise of those who have returned from abroad, for their 
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rapid career growth underpinned by ensuring adequate quality of work and 

material facilities for their research activities." It is expected that this program will 

annually announce a public tender in research, experimental development and 

innovation. The program will only support long-term projects, usually three to five 

years. I believe that the program will return an excellent tool and tool for the 

creation of conditions for the return of top scientists in the Czech Republic. This 

program could offer Czech top experts well-equipped scientific laboratories, and 

increase the country's ability to compete in the competition for "brains". 

Another program to support research, experimental development and 

innovation is the ERC program CZ. The aim of this program is to "purposefully 

and effectively promote excellent research in the Czech Republic, to provide 

conditions for the long-term effect of outstanding professionals in the Czech 

Republic, to support the development and training of new human resources to 

ensure the operation and development of specific Czech research institutions for 

effective participation in the European Research Area". 

 

5. Conclusions 

Currently, most governments try to adopt various "immigration-support" 

measures to increase the inflow of skilled workers, scientists and researchers in the 

country. The entire European Blue Card program helps to maintain a single policy 

direction - attracting skilled workers and their relatively even distribution across 

the EU. In parallel, the EU does not restrict Member States in implementing their 

own programs tailored to the needs of their own migration policy. Czech Blue Card 

Programs, Selection of Qualified Foreign Workers Return and ERC CZ typical 

recruitment programs and return policies affecting immigration inflows into the 

country. All have a long-term goal: to attract foreign skilled workers and scientists. 

Since 2005, due to join the EU and the Schengen zone, Czech Republic more 

adapted its migration policy of the EU regulation. It is membership in the EU and 

the Schengen zone led the Czech Republic to the development of critical systems 

anticipation of skill needs in the labor market. That is only just beginning, but 

already there has valuable results. These include the development of 

methodologies to anticipate and adapt it to the conditions of the Czech labor 

market. There are many areas in which it is necessary methodology and system of 

forecasting skill needs to improve and develop. 
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Abstract. The paper aims to identify the calendar market anomalies in different stock 

markets. In the introduction the importance of the research is presented. The first part 

reviews classification, causes and consequences of market anomalies. Calendar anomalies 

are presented as the object of the research. The substantiation of the relevance of the 

research of calendar anomalies, the logic of the investigation, and the mathematical 

modelling method are shown in the second part. The third part presents the major findings, 

which allow assessing the hypothesis confirmation results of the manifestation of the 

“Halloween”, “January”, and “Weekend” effects in the analysed stock markets. The 

conclusions summarize the basic findings of the research. 

Keywords: Financial Market Anomalies, Calendar effects, Halloween effect, Weekend 
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1. Introduction 

In the non-investing world an anomaly is identified as a strange or unusual 

occurrence. In financial markets anomalies refer to situations when a security or 

group of securities performs contrary to the notion of efficient markets, where 

security prices are said to reflect all available information at any point in time. 

Taking into account the constant release and rapid dissemination of new 

information, it is almost obvious that sometimes efficient markets are hard to 

achieve and even more difficult to maintain. Financial markets are complex and, as 

it turned out during the financial crisis, almost unpredictable. Academics and 

finance professionals are making attempts to identify and predict enormous market 

fluctuations, so the appearance and existence of market anomalies become an 

important scientific research object. In scientific literature many market anomalies 

are identified. Some of them occur once and disappear, while others are 

continuously observed in different financial markets. The authors of this paper 

make an attempt to investigate and consider calendar market anomalies as popular 

recurring anomalies and examine whether they appear in the different stock 

market. 
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The aim of this paper is to identify the calendar market anomalies in the 

different European stock markets. In order to achieve this aim the following 

research tasks have been set up: 

- to identify calendar market anomalies and overview the previous 

researches in this field; 

- to briefly present the research methodology used by the authors of the 

paper; 

- to generalize the research results and to present the basic findings. 

The methods of analysis and systematization of scientific literature, 

generalization, analysis, and graphical presentation of data were used in this 

research. The main method used to identify the existence of calendar market 

anomalies in the different stock markets is statistical analyses of stock market 

indexes. All data was processed; grouping and comparing were performed with the 

help of MS Excel. 

 

2. Recognition of the calendar effects: theoretical approach 

During the analysis of scientific literature it was noticed that researchers found 

different reason for the appearance of financial market anomalies. The basic reason 

is irrational behaviour and decisions of investors. According to basic findings of 

researches that evaluate financial market anomalies it is possible to conclude that 

the main causes of investor irrationality and, as a consequence, the appearance of 

financial market anomalies are the following:  

- false perception and interpretation of information (Chen, Kim, Nofsinger 

and Rui, 2007);  

- limitations of investors’ focus and concentration (Hou, Peng and Xiong, 

2009);  

- investors’ lack of professionalism and lack of investment experience 

(Heidorn and Siragusano, 2006); 

- investors’ emotions and cognitive biases such as representativeness 

(Shefrin,2005), overconfidence (Glaser and Weber, 2003), availability 

and regret aversion (Chandra, 2010), anchoring (Heidorn and Siragusano, 

2006), and the disposition effect (Nofsinger,2005). 

It was also noticed that market anomalies were very different, so they could be 

grouped into 3 groups due to appropriate specific reasons for their occurrence: 

(1) anomalies occurring during the return on investment relationship with other 

indicators (Size Effect, Value Effect, Momentum Effect); 

(2) calendar anomalies (Turn-of-the-Year Effect, Weekend Effect, Halloween 

Effect); 

(3) anomalies occurring after the announcement of certain information (Stock 

Split Effect, Short-Term Price Drift Effect, Merger Arbitrage Effect).  
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This classification of market anomalies was suggested by Schwert (2002) by 

summarizing the findings of Banz and Reinganum, 1981; Keim, 2006; Coleman, 

1997; Basu, 1977-1983; DeBondt and Thaler, 1985; Jegadeesh and Titman, 1993; 

Roll, 1983; French, 1980; Jacobsen and Visaltanachoti, 2006; Bouman and 

Jacobsen, 2002; Kamstra et al, 2003; Cao and Wei, 2005, Hong and Yu, 2009.  

Taking into account that anomalies linked to a particular time are usually 

called calendar effects, they are considered as a research object in this paper. Some 

of the most popular calendar effects include Weekend Effect, Turn-January Effect 

and Halloween Effect (see table 1). 

 

Table 1. Calendar effects detected in the financial markets 

 

Calendar Effect Basic description of the effect 

Halloween 

Effect 

Sometimes called “sell-in-May”, Halloween Effect is identified 

in the market when returns in May-October are lower than in 

November-April. Jacobsen and Visaltanachoti (2006) agree 

with Bouman and Jacobsen (2002) and suggest investors not to 

invest during May-October. The main reasons for Halloween 

Effect are summer holidays (Bouman and Jacobsen, 2002), 

season depression (Kamstra et al, 2003), or psychological stress 

caused by temperature changes (Cao and Wei, 2005; Hong and 

Yu, 2009).  

January Effect The Turn-of-the-Year Effect describes a pattern of increased 

trading volume and higher stock prices in the last week of 

December and the first two weeks of January (Keim (1983) and 

Reinganum (1983). Sometimes called Turn-of-the-Year Effect, 

amid the turn-of-the-year market optimism, there is one class of 

securities that consistently outperforms the rest (Roll (1983).  

Weekend Effect The Weekend Effect describes the tendency of stock prices to 

decrease on Mondays, meaning that closing prices on Monday 

are lower than closing prices on the previous Friday (French, 

1980). For some unknown reason, returns on Mondays have 

been consistently lower than on every other day of the week. In 

fact, Monday is the only weekday with a negative average rate 

of return. It is interesting to note that in Australia, Korean 

Singapore, and Japan negative returns appear not on Monday 

but on Tuesday (because of the time zone differences). 

According to Keim (2006) the Weekend Effect has almost 

disappeared from the USA stock market. 

Source: prepared by the authors 
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Knowing these anomalies may certainly help traders and investors view the 

stock market in a perspective that it really can become quite unpredictable. But 

trying to take advantage of such market anomalies for gains may be quite risky. 

They seem to occur without any explanation. Basing a trading strategy on them 

would just make it even more difficult to determine whether one beats or gets 

beaten by the market. 

 

3. Recognition of the calendar effect s: methodological approach 

With the purpose to investigate the existence of calendar anomalies in the 

stock markets, the following 7 stock markets were selected: Germany (DAX 

index), Spain (IBEX 35 index), France (CAC 40 index), the United Kingdom 

(FTSE 100 index), Holland (AEX 25 index), Slovakia (SAX index) and Moldova 

(EVM index) and a three-stage research was held (see table 2). 

Table 2. 

Methodological approach of calendar effect detection in the particular stock market 

Research stages 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Monthly 

changes 

Period change 

Average change 

Standard deviation change 

Detection of 

the 

Halloween 

Effect 

Weekly 

changes 

Period change 

Average change 

Standard deviation change 

Detection of 

the January 

Effect 

Market 

index 

changes 

Daily changes Period change 

Average change 

Standard deviation change 

Detection of 

the Weekend 

Effect 

Source: prepared by the authors 

During the first stage the statistics of each selected index should be grouped 

into daily, weekly, and monthly changes. This grouping allows noticing the basic 

tendencies of index changes during the analyzed period (2000-2011). 

The second stage deals with calculations of monthly, weekly, and daily 

changes, monthly and weekly average changes, and standard deviations of these 

changes. Period and average changes in trends, taken together, reinforce the value, 

and standard deviation shows the spread, which helps investors assess the risk 

period.  
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Based on the results of the second stage, in the last stage an attempt to 

determine the January, Weekend, and Halloween effects in the selected stock 

markets is made. The results of the research are presented in the next section of the 

paper. 

 

4. Recognition of the calendar effects: basic findings 

Following the research logic presented in the 3 section, the Germany (DAX 

index), Spain (IBEX 35 index), France (CAC 40 index), the United Kingdom 

(FTSE 100 index), Holland (AEX 25 index), Slovakia (SAX index) and Moldova 

(EVM index) were analysed. Results and basic findings are presented in table 3.  

 

Table 3. Detection of Calendar Effects in the analysed stock markets 

Researched stock markets  

 

Calendar 

Effect 

Germany 

(DAX 

index) 

Spain  

(IBEX 

35 

index) 

France 

(CAC 

40 

index)  

the 

United 

Kingdom 

(FTSE 

100 

index) 

Holland 

(AEX 

25 

index) 

Slovakia 

(SAX 

index) 

Moldova 

(EVM 

index) 

Halloween 

Effect 
Yes Yes Yes Yes Yes 

 

Yes Yes 

January 

Effect 

No No No No No No Yes 

Weekend 

effect 
Yes Yes Yes No No Yes Yes 

Source: prepared by the authors 

According to the presented data it is possible to conclude that the Halloween 

Effect could be determined in all analysed stock markets. The January Effect 

appeared in 1 out of 7 stock markets (only in Moldova). As far as negative changes 

of FTSE 100 and AEX 25 were not indicated in the majority of weeks during the 

analysed period, this finding allows to state that the Weekend Effect doesn’t exist 

in these stock markets and could be determined in other 5 stock markets. 

Summing up the research results the authors could conclude that calendar 

anomalies such as the January Effect, the Weekend Effect, and the Halloween 

Effect are present in the researched stock markets and could be analysed more 

detailed in order to find the reasons of appearance. 

5. Conclusions 

It should be kept in mind that market anomalies, like the stock market itself, 

are similar to a weather forecast: there definitely are some recurring patterns, but 
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nobody knows what exactly is going to happen on any particular day. Market 

anomalies occur more frequently than not, but they do not occur always. Trying to 

profit from market anomalies is a risky way to invest as they are very 

unpredictable. Even more, they are often a product of large-scale data analysis that 

looks at portfolios made up of hundreds of stocks that deliver just a fractional 

performance advantage. Since these analyses often exclude real-world effects like 

commissions, taxes, and bid-ask spreads, the supposed benefits often disappear in 

the hands of real-world individual investors. 

In any case, financial market anomalies can still be useful to a certain extent. It 

seems unwise to actively trade against the Weekend Effect, for instance, and 

investors are probably better off trying to do more selling on Friday and more 

buying on Monday. Likewise, it would seem to make sense to try to sell losing 

investments before tax-loss selling really picks up and to hold off buying 

underperformers until at least well into December. 

Actually, it is probably no coincidence that many of the anomalies that seem to 

work hearken back to basic principles of investing. Small companies do better 

because they grow faster, and undervalued companies tend to outperform because 

investors scour the markets for them and push the stocks back up to more 

reasonable levels. Ultimately, then there is nothing really anomalous about that at 

all – the notion of buying good companies at below-market valuations is a tried and 

true investment philosophy that has held up for generations. 

The results of the research allowed determining 3 calendar anomalies in the 

following 7 stock markets were selected: Germany (DAX index), Spain (IBEX 35 

index), France (CAC 40 index), the United Kingdom (FTSE 100 index), Holland 

(AEX 25 index), Slovakia (SAX index) and Moldova (EVM index).  According to 

the research results it is possible to conclude that the Halloween Effect could be 

determined in all analysed stock markets. The January Effect appeared in 1 out of 7 

stock markets (only in Moldova). As far as negative changes of FTSE 100 and 

AEX 25 were not indicated in the majority of weeks during the analysed period, 

this finding allows to state that the Weekend Effect doesn’t exist in these stock 

markets and could be determined in other 5 stock markets. 

Summing up the research results the authors could conclude that calendar 

anomalies such as the January Effect, the Weekend Effect, and the Halloween 

Effect are present in the researched stock markets and could be analysed more 

detailed in order to find the reasons of appearance. Taking into account the causes 

of their appearance and possible consequences, investors could use the basic 

findings of the research to get acquainted with the market and try to bide it. 
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Abstract. This paper discusses the numerical solution of a set of the generalized algebraic 
Riccati equations associated with the stochastic linear quadratic problem of Markovian jump 
linear systems. It is typically assumed that the cost function has a positive definite weighting 
matrix for the control term and a nonnegative definite weighting matrix for the state term. 
However, in our consideration the cost weighting matrices for the state and the control are 
allowed to be indefinite. Two semidefinite programming problems for solving the 
considered system of discrete-time Riccati equations are discussed. In order to demonstrate 
the efficiency of the considered solvers, computational examples are provided and numerical 
effectiveness is commented. 
Keywords: Markovian jump linear systems, Generalized discrete time-algebraic Riccati 
equations; Positive definite solution; Linear matrix  inequality. 
 
1. Introduction 

In the present paper, the optimal control problem is addressed for linear 
stochastic systems subjected both to Markov jumps and to multiplicative white 
noise. The approach derived in the present paper uses an algebraic system of 
coupled Riccati equations which solution is iteratively computed by a convergent 
algorithm.  

Consider the following discrete-time Markovian jump linear quadratic control 
model: 

                      min  )),0(),0(( uxJ θ                                                  (1) 

where: 
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where: x(t) is a state vector, u(t) denotes  the  vector of control variables and  
)0( ≥ttη  is a right continuous homogenous Markov chain with the state space the 

set  in {1, 2, …, N} and the probability transition matrix , while )0( ≥tw  is a 
sequence of independent random vectors (w(t)=(w1(t), ...,wr(t)) with transition 
probability matrix )( ijpP = ,  for details see [2]. E stands for the mathematical 
expectation and the superscript T denotes the matrix conjugate transpose. The 
coefficient matrices rliBiA ll ≤≤0),(),( , NiiDiC ,...,1),(),( =  are given constant 
matrices of appropriate dimensions with real entries.  

One can associate to system (2) the following stochastic generalized Riccati 
algebraic equations:  
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 Then, we rewrite (3) of the form 

0),( =XiT ,  i=1,…, N 

where:  

         )()()],()[(),(),(),( 1
1 iQiSXiRiSXiXiWXiT T +−Π+= −              (4) 

The such type of Riccati equations has the inverse matrix depending on the 
unknown X(i) and the additional strictly positive definiteness condition for the 
inverse one. According to Theorem 4.9 of [1] one deduces that the system of 
Riccati equations 0),( =XiT  has a unique stabilizing solution )(~),...,1(~ NXX .  If  

)(~),...,1(~ NXX   is the stabilizing solution of the above set of nonlinear equations 

with 0))(~,( >iXiR  for all i, then   
 

104



)())(~,())](~,([)( 1 txiXiSiXiRtu T−−=  
 

stabilizes system (2). The concept of stabilizing solution of the Riccati-type system 
0),( =XiT   and of stabilizability for the triple (A;B;Q), where as usual A=(A0, A1, 

. . . , Ar), B=(B0, B1, . . . , Br) are defined in a standard way [2].    
 

Recently, many authors intensive investigate indefinite stochastic linear 
quadratic problems where the indefinite state weighting matrices and control 
weighting matrices are considered. This class of problems arise naturally in many 
practical situations for instance in finance [3, 4]. 

In this paper we will investigate the numerical behavior of two LMI 
approaches in the special case where at least one of matrices )(iR (i=1,..,N) is 
singular or zero. We will compare the numerical effectiveness of the   
corresponding solvers. Numerical simulations are used to demonstrate the 
performance of the considered solvers. 

We use the standard notations in the paper.  The  Iq  denotes the qq×  identity 
matrix. We use notation )0(,0 ≥> XX  for a  symmetric (X=XT) positive definite 
(semidefinite) matrix and 2||.||  denotes the  Euclidean norm for a matrix. 

2. The standard and improved LMI approaches  
An important tool for finding the maximal solution of (4) is the solution the 
appropriate semidefinite programming problem, i.e. it is called the LMI approach. 
We extend this LMI approach in the special case for the matrices )(iR , (i=1,..,N).   

Thus, following the classical linear quadratic theory we know that the 
following optimization problem is associated with the equations 0),( =XiT , for 
example see [5]:  
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where: <Z, Y> denotes the matrix inner-product. The above convex optimization 
problem is called a semidefinite programming problem. We use the existing 
MATLAB functions for solving the semidefinite programming problem.  
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In this paper we investigate the numerical solvability of the semidefinite 
programming problem (5) for different type of matrices )(iR  (i=1, …, N). 
However, the numerical experiments for finding the maximal solution of (4) show 
that the LMI method (5) is slowly working for different types of matrices R(i) in 
the case r=1. Here we introduce a new modification to accelerate the LMI method 
for solving the optimization problem (5).  In many applications of control system 
theory the following fact is exploited. If any matrix R=RT is singular or zero and 
the matrix B has the full rank, then there exists a symmetric matrix Z such that   

R+BTZB is a positive definite one. In our investigation the matrix B=
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the full rank. Thus, we replace X(i)=Z(i)+Y(i) in ),( XiR . It is obtained 
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where Y(i) is the new unknown matrix. We apply this conclusion to set of 
equations (4).  We construct the matrices Z(1),…,Z(N) such that  all matrices  
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are positive definite ones  for i=1,…, N.  Then, It is obtained the following set of 
Riccati equations regarding to Y(1),…,Y(N): 
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Further on, the new optimization problem over LMI conditions related to (7) is 

derived: 
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However, we can improve the restriction 0),(~

>YiR . It is equivalent to the 

simple inequality 0)( >iY  because the matrix )(~ iR  is a positive definite one. Thus 
the optimization problem (7) can be rewrite of the form  
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 Thus, we could use two semidefinite programming problems for solving the 
introduced SLQ model. In the first problem (5) the cost matrices may be indefinite 
or singular. However, in the second semidefinite programming problem (9) the 
matrices )(~ iR depending on the special matrices )(iZ . We will compare 
numerically these two semidefinite programming problems with numerical 
simulations. We will compare the numerical effectiveness of the corresponding 
LMI solvers.  Numerical simulations are used to demonstrate the performance of 
the considered solvers. The conclusions for applicability of the described methods 
will be derived. 

3. Numerical simulations 
We investigate the numerical behavior of the LMI approach applied to the 

described optimization problems considered iteration   (5) and (9) for finding the 
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stabilizing and maximal solution to the coupled algebraic Ricacti equations (4). We 
will carry out some experiments for this purpose. 

Our experiments are executed in MATLAB on an 1,81GHz PENTIUM(R) 
Dual CPU computer. We denote tol - a small positive real number denoting the 
accuracy of computation, 2||),(||max XiE is Τ= , 2||),(||max YiGF is = , It - number 
of iterations for which the inequalities tolEIt ≤ and tolFIt ≤ hold. The last 
inequalities are used as practical stopping criterions.  
 

The coefficient matrices was constructed as follows (N=3): 
 
A0(1)=randn(q,q)/5-0.5eye(q,q);            
A1(1)=randn(q,q)/7;   A2(1)=randn(q,q)/7;               
B0(1)=2*rand(q,3);     B1(1)=rand(q,3)/7;        B2(1)=rand(q,3)/7;                                     
   
A0(2)=randn(q,q)/5-0.5eye(q,q);            
A1(2)=randn(q,q)/7;   A2(2)=randn(q,q)/7;               
B0(2)=2*rand(q,3);     B1(2)=rand(q,3)/7;        B2(2)=rand(q,3)/7;                                     
 
A0(3)=randn(q,q)/5-0.5eye(q,q);            
A1(3)=randn(q,q)/7;   A2(3)=randn(q,q)/7;               
B0(3)=2*rand(q,3);     B1(3)=rand(q,3)/7;        B2(3)=rand(q,3)/7;                                     
Q(1) =Q(2)=Q(3)=diag [0,1,…,1,0],  
 
and transitions between these states defined  by a probability matrix [2]: 

( )3
1, =jiijp    = 

















3.01.0333.0
1.03.0333.0
6.06.0333.0

 . 

 
In addition, we construct a test of examples for different qq×  matrices 

R(1),R(2),R(3) and L(1), L(2),L(3) where: 
  

R(1)=R(2)=R(3)=  L(1)=L(2)=L(3)=zeros(q,q). 
 

In our definitions the functions randn(q,k) and rand(q,k) return a q-by-k matrix 
of  pseudorandom scalar values  (for more information see MATLAB description).  
We have executed our experiments with coefficients A0(i), A1(i), A2(i), B0(i), B1(i), 
B2(i), and L(i)  with different values of q . We compare the considered two LMI 
problems (5) and (9) introducing the following parameters: "m It" means the max 
It - the biggest number of iterations and "av It" - the average number of iterations.  
To determine the numbers "m It" and "av It" we count those examples of each size 
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for which the corresponding iteration converges. We choose 1010−=tol  for all 
experiments.  

Hundred examples of different values of q=8,9,10,11,12 of all equations were 
generated and solved via the considered LMI iterations. All tables report the 
maximal number of iterations "m It" and average number of iterations "av It" of 
each size for all examples needed for achieving the stopping criterion. The “speed 
up” column where the ratios of the average numbers of iterations of (9) to (5) can 
be found in the tables. The results are involved in the next table. The matrices 

NiiR ,...,1),(~
=  in (6) are  positive definite with Z(i)=0.6eye(q,q), i=1,2,…,N.  

 
Table 1. Results from experiments with 100 runs for each value of q.  

 
 LMI(5) LMI(9)  

Q m It av It m It av It  
 (2) (3) (4) (5) (5)/(3)  

9 109 85.4 76 59.7 0.69 
10 95 81.5 69 62.6 0.76 
11 112 84.7 72 62.7 0.74 
12 98 86.4 88 68.7 0.79 
13 125 87.9 85 67.2 0.76 
14 110 91.0 81 72.5 0.79 
15 125 101.2 80 71.7 0.71 

           

4. Conclusion 
We have made numerical experiments for computing the maximal solution to 

the set of generalized discrete time algebraic Riccati equations (4) with two LMI 
solvers.  Our numerical experiments confirm the effectiveness of the second LMI 
method (9). We have compared the results from these experiments in regard of 
number of iterations and obtain the time of execution. All methods achieve the 
same accuracy for different number of iterations. The executed examples have 
demonstrated that the LMI problem (5) performance needs more computational 
work than the LMI problem (9). Moreover, the execution of the LMI problems 
show that the average number of iterations (av It) depends on the special properties 
of the control weighting matrix )(iR . The experiments confirm that the LMI 
method for the zero control weighting matrix )(iR  is faster than the LMI method 
(5). However, we have no a theoretical explanation for this fact. That will be a 
subject for the future research.    
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Abstract. Major accent for education improvement  is ICT (Information and 

Communication Technology) implementation. ICT, actually, is using digital technology, 

communication tools and networks for access, managing, integration, evaluation and 

creating information in function for gaining knowledge. By that a software is made which 

secures objectivity in grading, quick and efficient review of the results, quick and easy 

preparation of the tests and and less time spent for grading.  

Keywords: ICT - Information and Communication Technology, education.  

 

1. Introduction 

The process of human development, its education and upbringing, presents an 

acquirement of knowledge, skills and abilities in connection with the ways of 

satisfying the needs, life and work experiences; the formation of attitudes, 

development of critical attitude towards the job and following the established 

values. The education is a process of planning, programming, organizing and 

executing the educational activity as well as other educational forms of working 

with the pupils/students.  

The changes, nowadays more common in education, are a result of the 

development of technique and technology. It is manifested with changes in the 

educational activity; changes in the role of the pupil/student, who transforms from 

a passive listener into an active one, as well as changes in the role of the teacher, 

who, from an authoritarian lecturer, transforms into a coordinator and a mentor. 

The education as a process is very long and it is followed by the development and 

changes that are crucial factor in every society.  

The main emphasis, in the improvement of the educational process, is on the 

implementation of ICT (Information and Communication Technology). In other 

words, ICT presents the use of digital technology, communicational tools and 
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networks for: access, management, integration, evaluation and creation of 

information for acquiring new knowledge.  

The informational system presents a unit in which the information aimed at 

people is gathered, stored, processed and produced, in order to increase people’s 

knowledge and enable them easier decision making, implementation and control of 

those decisions and more effective life.  

Every country should promote and support the use of ICT in education in order 

to improve its quality and efficiency. The Ministry of Education and Science 

should have a vision in which all the participants in the educational process will 

learn to use ICT not only for studying, research, and career development but will 

also learn how to implement it.  

The aim of this thesis is to enable objectivity in the process of evaluation in 

order to avoid the suspicions of subjectivity of the professors, fast and effective 

examination, fast and easy test preparation, and shortening of the evaluation time.   

 

2. Computer program 

The creation of this application starts with the creation of the forms in the 

editor of Visual Basic and the tools that are part of the editor.  

When loading or opening the form on the first screen, the path and location of 

the application is established. This is done so that the exam results are recorded in 

the same place. The data base, if there is one and its attributes is checked. If it is 

invisible in the folder it should be made visible. If there isn’t a data base, (this is 

used when the data base is created for the first time) it is created on the same 

location as the application. After the creation of the data base, starts the creation of 

the table for the subjects, the questions, the exam (table that is filled with questions 

acquired by random choice from the overall exam questions), answers (table where 

all the answers are recorded), results (table where the results are recorded at the 

same time when the examinee chooses his answer), criteria (table which 

determines the exam or colloquium criteria). 

 

3. How the code works 

On start up, the table Criteria is also opened and it is used for inserting the 

data or criteria for the exam: the subject; the professor, name and surname of the 

examinee, index number, what is taken, exam or colloquium, if it is a colloquium, 

which one it is (first or second), how many questions the exam contains and how 

long it will take. After inserting all the data, the table Criteria is closed and the 

table Exam Questions is opened. All the questions for the subject are inserted in 

this (whether it is an exam or a colloquium). This table is filled with all the 

questions for the given subject. 
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Pic. 1. VB editor (Criteria) 

 
Pic. 2. VB (input new questions) 

 

4. How the administrator runs the application 

The application is done in a way to recognize the computer where it is located. 

This is done in order to protect the application in a way that only certain people can 

insert questions in the data base. That means once the application is run, the 

administrator, in this case the professor, will receive the form presented in picture 

3. After logging in with his own name, surname and password, which he will 

choose himself, he will receive the form presented in picture 4. 

 

 
Pic. 3. Administrator 

 
Pic. 4. Insert new questions 

 

The subject selection is presented in picture 5 and all the other parameters for 

the exam in picture 6. As presented in the picture, it means that second colloquium 

will be taken (number 2 is selected), it will last for 10min. and the total number of 

exam questions is 10.  

 

5. How the students run the application 

The administrator can run the application from the menu Choice by clicking 

the Taking an Exam button, presented in picture 7. In case of running the 

application on another computer, other than the administrator’s, it can be run by 

the form presented in picture 8 “Student data”.  

This is the start up form for examination. The examinee cannot exit this form 

that is he cannot end it. 
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This means that the examinee has to enter his data; name, surname and index 

number in order to continue with his exam. The entering of the data can be done in 

a Latin or Cyrillic font, depending on the options and settings of the computer. 

After entering the data and clicking the OK button, the examinee receives the 

form for accepting the examination terms.  

 

 
Pic. 5. The subject selection  

 

 
Pic. 6. Criteria selection (second colloquium) 

 

In this way the examinee is notified of the basic examination rules. The 

examinee is obliged to read and comply with these rules. In order to start his exam, 

he has to click the checkbox, after which the sentence “I accept the examination 

terms” is marked. After accepting the terms, the examinee clicks the OK button 

and the exam will start.  
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Pic. 7. Taking an Exam 

 
Pic. 8. Student data 

 

Once this form appears on the screen (it appears on the entire screen) the 

examinee cannot exit the application, except for the forward-backward buttons 

which he can use for going through the questions. The examination time can be 

controlled on the upper right corner of the screen. The answering of the questions 

is done by clicking the checkbox located in front of each question. After clicking 

the checkbox the text from the question changes its colour, by which the examinee 

can visually see whether that question has been answered. The examinee can 

change his answers before the ending of the exam if he thinks he has given a wrong 

answer to a question. All the answers are recorded in the table Results and are 

placed in a separate text file with the name and surname of the examinee, the date 

and the time of the exam. The exam is considered completed when on the form 

appears a message in which the examinee can immediately see how many 

questions he has answered correctly and how many points he has scored. If he 

doesn’t have enough correct answers he will receive a message saying that he 

doesn’t have enough correct answers.  
 

Table. 1. Results of the examinee 
  Професионална и деловна комуникација   

р.б. индекс Презиме и име I колоквиум II колоквиум  испит  

1 1081 Благој Ристовски   72   

2 1081 Благој Ристовски   0   

      

 

A text file is also written in the folder where the application is located, in 

which the questions and answers are recorded, with marks which one is correct and 

which one is incorrect. 

At the same time when the examinee receives this message on the screen, 

these results are exported to an Excel table, with the name and surname of the 

examinee, his index number, what he has taken (an exam, first or second 

colloquium) and the points he has scored. The professor also immediately receives 
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an Excel table with the results from the examinees who have taken the exam that 

day, as in table 1. 

 

6. Conclusions 

The process of modernization of education in Macedonia that has been in 

progress for a long time is very popular at the moment. As a result of this the 

educational institutions are being modernized with new infrastructure, new 

teaching aids and devices and different training programs are being implemented, 

many of which are in close connection with the “Implementation of ICT in 

education”.  

Lately, most of the training sessions are aimed at the use of computers in the 

educational process, starting with the use of computer technology in the process of 

teacher’s preparation and planning; through integration of computers in the 

educational process itself by which the pupils/students are the ones that use the 

computers in order to facilitate their acquirement of new knowledge and improve 

the knowledge they have already gained. The students/pupils are the biggest 

potential that comes into our classrooms and is capable of working with technology 

on different issues. The students show enormous interest and motivation for work 

in the activities in which ICT is included. That is why we should be very careful in 

the proper directing towards constructive work in the use of information and 

communication technologies.  

Expected results - The development of information technology has greatly 

highlighted the question for promotion of new and modern applications. In the 

same context is also this application for electronic examination whose 

implementation will enable fast and easy creation of interactive tests based on easy 

to use forms; by which the time for test preparation and evaluation will be 

shortened; that will also ensure complete objectivity in the process of evaluation; 

the printing costs will be avoided and it will allow free and easy access to the 

results.  
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Abstract. The paper is intended to investigate the application of Case-Based 

Reasoning/CBR/ method for estimation of the students’ knowledge in specific learning 

domain. The estimations are formed as cases in the CBR system and later are used to form 

advises to the students and the lecturers in order to improve their knowledge or methods of 

theaching. 

Keywords: case-based reasoning, theory of tests, knowledge assessments.  

 
1. Въведение 

Процесът на обучение е двустранен. От една страна е източникът на 

знанието (преподавател), а от другата обучаемият (ученик, студент). 

Успешността на този процес представлява трансфера на знанието от единия 

при другия. Върху него оказват влияние редица фактори. Комуникацията 

като основен процес предопределя в огромна степен качеството на пренос на 

знания. Биха могли да бъдат отчетени силата и значението на различните 

канали на комуникация – вербален, паравербален и невербален (езика на 

тялото и жестовете). Изследванията на психолози показват, че най-силно 

влияние в процеса на комуникация има невербалният канал, който формира 

до 58% от успешната комуникация. Това би могло да се интерпретира като 

поведение, жестове, мимики, облекло, поглед на източника на информацията 

(знанията), а именно преподавателя, който чрез тях задържа вниманието и 

осигурява активно слушане от страна на приемника (ученици и студенти) [1]. 
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Паравербалният канал включва в себе си интонацията, скоростта на говорене, 

поставянето на акцентите, вибрирането на гласа и др.  

Вербалният канал би могъл да се интерпретира с текстови материали и 

съобщения предадени без емоции и без пунктуални акценти. Процесът на 

академично обучение се приближава най-много като комуникация до 

вербалния и паравербалния канал. Това е и една от причините за 

непълноценният трансфер на знанията, а от там и на тяхното придобиване 

[2].  

Най-общо процесът на предаване и придобиване на знания се 

осъществява по следните начин:  

1. Преподаване в клас.   

− Вербални лекции (диктуване). 

− Вербални лекции съчетани с писане на формули и извеждане на 

ключови акценти на дъска или флипчарт.  

− Вербални лекции съчетани с мултимедийни презентации. 

− Упражнения, семинарни занятия (решаване на казуси, задачи, писане 

на реферати, доклади, дискусии и др.) 

2. Интернет. Този начин е подходящ за придобиване на допълнителни 

знания извън аудиторията, но често се използва при дистанционните 

форми на обучение.  

− Запознаване с определени статии и информация от глобалната мрежа 

− Писмена дискусии в реално време между обучаемите и обучителя. 

Разновидност на тази форма са форумите.  

− Видео конферентна връзка за преподаване или дискусия в областта.   

3. Учебници и учебни помагала. Разработване и предоставяне на 

обучаемите на специално разработени за целта писмени материали по 

тематиката.  

4. Запознаване с публикации по темата в специализирани издания (статии, 

доклади и др.) 

За осигуряване на качеството на обучението обикновено се прилагат 

техники за измерване и оценяване на придобитите знания, като най-често 

използваните са:  

1. Писмен изпит – традиционна форма, трудно подлежаща на компютърна 

обработка, има голяма доза субективизъм. Основно тук оказва влияние 

вербалната форма на комуникация (текст) в която емоциите и езика на 

тялото липсват.  

2. Устен изпит – аналогично на предходната форма има същите 

характеристики. В допълнение дава възможност за въздействие чрез 

невербалния и паравербален канал на комуникация.  

3. Чрез проекти – при тази форма се намалява субективния характер на 

оценката, предвид получените резултати и възможността за дискусия и 

допълнително представяне в което са нанесени паравербалния и 
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невербален канал за комуникация. Компютърната обработка на 

резултатите също е затруднена.  

4. Тест – форма която облекчава преподавателите по отношение на 

измерване на знанията в ключови области чрез контролни въпроси. За 

обучаемите съществуват няколко ползи, едната от които е прилагането 

на „хазартният” метод на налучкване на отговорите; втората, която 

дефинира конкретни области и свива необходимостта от придобиване на 

знания до определена „достатъчност”.  

Разработването на тестовете се осъществява по различни начини, в 

зависимост от целите на източника (преподавателя) на знания. В контекста на 

разработването на системата за оценяване на знанията на базата на 

прецедентите – Case Base Reasoning (CBR), която подпомага обективността, 

оптимизира времето и дава адекватна обратна връзка към преподавателите за 

качеството на процеса на трансфериране на знания, самите тестове трябва да 

бъдат съобразени със следните аспекти: 

- Формулиране на групи въпроси по съответни области от дисциплината. 

- Отразяване на степента на важност на съответния въпрос с различно 

тегло – 1 ниска сложност – 5 висока сложност.  

- Посочване на няколко възможни отговора, от които студента трябва да 

избере правилните. Те могат да бъдат един или повече измежду 

посочените, което формира и по-високата степен на обективност.  

- Натрупване на точки за правилните отговори. 

- Оценяването на придобитите знания на база на теста е традиционно и 

представлява сумиране на точките във верните отговори. Получената 

сума се сравнява с предварително дефинирани интервали, които 

съответстват на оценка според приетата система в Р. България.  

Например при скала от 1-100 точки, резултат от 40 точки е недостатъчно 

възприети знания и кореспондира със Слаб 2. От 40 до 60 точки – Среден 3. 

От 60 до 75 точки Добър 4. От 75 до 85 точки съответно Мн. Добър 5 и от 85 

до 100 точки Отличен 6. Комулативната крива в крайната си точка представя 

получения сбор и респективно по скалата съответната оценка. Графичната 

интерпретация на резултатите може да бъде представена на фигура 1и 2.    

 

2. Описание на CBR метода 

За подобряване на качеството на трансфера на знанията и обучението на 

студенти и ученици в процеса на оценяване е подходящо да бъде въведен 

методът на прецедентите – CBR. Той представлява клон на изкуствения 

интелект. Базира се на човешкия опит и на факта, че близки проблеми 

(случаи или прецеденти) имат близки решения. Методът CBR [3] е 

ориентиран към автоматизиране на разсъжденията на базата на прецеденти 

(cases). При възникване на нов проблем, в базата от данни с прецеденти 

(Case-Base), се търсят най-близките до целевия сходни прецеденти, които са 

били решени в миналото. 
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Фиг. 1. Разпределени на оценките на един въпросник  

 

 

 

 
Фиг. 2. Връзка между получени точки и крайна 

  

Ако новият прецедент съвпада със съществуващ такъв в базата данни, то 

решението на стария прецедент се използва за решение на новия. Ако няма 

съвпадения, то тогава решенията на най-близките прецеденти се адаптират, 
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за да се реши новият, като базата данни се обновява с новият прецедент. В 

случай на липса на близост между новия прецедент и тези в базата данни се 

търси експертно решение на новия прецедент и след валидирането му той се 

добавя в базата данни.  

Предложената система е ориентирана за решаване на проблеми в 

образователната сфера. Системите, базирани на прецеденти, са известни като 

класически R
4
 цикъл. Структурираните CBR прецеденти се описват чрез 

двойката проблем-решение (problem,solution) [4] и [5], като проблемът pi = 

(ai, vi) се представя като структура от атрибути и стойности, описани с 

векторите ai = (ai1,ai2,…,air) и vi = (vi1,vi2,…,vir). 

Решението si се представя чрез вектора si = (si1,si2,…,sir), чиито стойности се 

определят от спецификата на решаваната задача.  

При възникване на нов прецедент последователно се изпълняват 

следните четири етапа на CBR ( R
4
 ) цикъла, дадени на фигура 3. 

 

 
Фиг. 3. Схема на класическия R4 цикъл  

 

● Retrieve – етап на извличане от базата данни с прецедентите на 

един или няколко най-близки прецедента, имащи най-голямо сходство с 

формулирания целеви проблем. Глобалната близост (Similarity) между 

проблемите на два прецедента - нов pnew и съществуващ в базата с 

прецеденти pj се представя със следната функция: 

∑
=

=

n

1i
jiinewiijnew )p,p(simw)p,p(sim , като 1w

n

1i
i =∑

=

  

С wi е означено теглото на i-тия атрибут 10 ≤≤ iw , a sim(pnewi, pji) е 

локалната близост между i-тите атрибути на съответните прецеденти.  
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Най-често използваните метрики за глобална близост са претегленото 

Евклидово разстояние, метриката на Manhattan, на Hamming, на Tversky, на 

Чебишев, тези по максимум, минимум и др. 

● Reuse – повторна употреба или адаптация на решенията на 

избраните най-близък или най-близки прецеденти. Когато е избран само един 

близък съсед, за решение на новия прецедент snew се присвоява решението на 

най-близкия snn съсед. Ако са избрани повече от един най-близки прецедента, 

тогава решението на новия проблем се изчислява въз основа на адаптиране на 

решенията тези най-близки прецеденти. 

● Revise – тестване и верификация на коректността и полезността на 

новото решение. Проверката най-често се извършва от експерт или въз 

основа на симулационни изследвания при наличен математически модел. 

● Retain – запазване на новия прецедент в библиотеката с 

прецеденти (Case Base), ако решението му се е оказало успешно. 

 

3. Характеристики на система системата за оценка на качеството на 

обучение и трансфера на знания 

При разработката на системата за оценка на качеството на обучение и 

трансфера на знания са използвани знания и опит от реализацията на подобни 

системи, ориентирани към съвети за извънаудиторна дейности на студентите, 

разгледани в [7] и [8].  

При конфигурирането на системата трябва да се има предвид, че тя 

трябва да формулира препоръки към студента за придобиване на 

допълнителни знания (ДЗ) под различни форми. При първоначалното и 

внедряване системата ще има непълен R
4
 цикъл. Това е така, защото на първо 

време преподаватели-експерти или оценители ще проверяват тестовете на 

студентите и ще формират оценките им (Фиг. 4), отчитайки теглата на 

отделните елементи от тестовете. На базата на тези оценки ще се формират 

първоначалните прецеденти и базата с прецеденти. Впоследствие тази 

дейност ще се прехвърли на автоматизирана тестова система (обект на 

следващи изследвания и разработка), чиито резултати - прецеденти ще се 

подават в системата за допълнителни знания (СДЗ). 

Стратегията на формиране на допълнителни теми зависи от функциите 

на близост, които на ниво прецеденти е претеглена сума или евклидово 

разстояние. В разработваната СДЗ е уместно да се извличат най-близките К 

прецедента, като на тяхна база се адаптира и формира решението на новия 

прецедент - препоръките към съответния студент и/или преподавател. 

Функциите на близост на ниво атрибут ще бъдат обект на допълнително 

изследване и настройка, едва когато СДЗ бъде реализирана. Те могат да бъдат 

асиметрични и да отчитат с различно тегло близостта на даден атрибут от 

новия прецедент с аналогични атрибути на прецеденти от базата данни.  
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Фиг. 4. Функционална архитектура на СДЗ 

 

При внедряването на СДЗ на първо време е препоръчително да се 

използва платформата myCBR, която работи в средата на продукта Protégé 

[5]. Изборът на myCBR е направен на базата на предварителен сравнителен 

анализ [6] на редица комерсиални и некомерсиални софтуерни платформи за 

разработка на CBR системи. Недостатъкът на myCBR е, че графичният му 

интерфейс не поддържа работа с големи обеми текст, а само със стрингове. 

Интерфейсът може да бъде лесно преработен, поради свободния Java код на 

платформата myCBR. 

 

4. Изходи на системата и полезни резултати 

Получените резултати в следствие на прилагането на CBR при 

оценяването на знанията дават възможност за подобряване на качеството и 

трансфера им по отношение на двете заинтересовани от процеса страни.  

За студента ползата се състои в обективно присъждане на съответната оценка 

в зависимост от събраните точки. В допълнение могат да бъдат отчетени и 

области, в които той не е придобил достатъчно знания и е необходимо да ги 

допълва. 

За преподавателя  

 - на базата на статистиката от резултатите (най-ниските) се формира 

база от прецеденти в контекста на СЗД, които служат за идентифициране на 

недостатъчно изяснени, преподавани, коментирани и дискутирани 

подобласти от съответната дисциплина.  

 - установяване на фактология, свързана с недобро насочване на 

студента по отношение на намирането и запознаването с подходящи 

източници в съответната област.  

 - установяване на факти относно недобро презентиране и поставяне 

на акценти в процеса на трансфер на знанията.  

- недостатъчна ангажираност на студента по отношение на 

запознаването, обработката, анализа на допълнителните материали. 
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- недостатъчна ангажираност на студента по отношение на 

присъствието на лекции и упражнения.  

- идентификация на области, в които всички студенти представят 

добро познание и към момента не са критични. 

- прекалено трудна материя, която всички студенти не усвояват.  

 

5. Заключение 
Получените резултати позволяват на източника на знание 

(преподавателя) да прецизира усилията, обема и начина на преподаване по 

отношение на критичните области, като подобри изборът на предлаганите 

допълнителни материали, разпределение на времето по отношение на 

различните лекционни теми и допълване на обема от информация по време 

на семинарните занятия и упражнения. 

В контекста на успешната комуникация, която предопределя по-доброто 

качество на трансфера на знанията би могло да се отчете и влиянието на 

невербалната и паравербалната комуникация. Това е свързано с: външния вид 

на преподавателя, облеклото, поведението, скоростта на говорене, 

артикулирането и др.  

В крайна сметка високото качество на обучението се постига не само със 

съдържанието на преподавания материал, но и чрез еманацията, харизмата и 

интелигентността на преподавателя.     
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Abstract: The changes in the contemporary environment towards greater dependence on 

knowledge, the liberalization of markets and free move of people and capital, the tendency 

of decreased birth rates require change in the approaches of strategy management of 

Bulgarian universities. The goal of the present paper is to present the results from an 

exploratory research and analysis of the approaches applied in strategy planning and 

management, as well as the instruments for implementation of strategies used at some of the 

leading national and international universities. The results from the present study will 

outline the contemporary trends in strategic management at leading universities with proved 

quality of the education and research and will inform future strategy planning of Bulgarian 

universities.  
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1. Състояние на изследвания проблем 
Нарастващата роля на знанията в съвременните общества налага промяна 

в начина на мислене по отношение на обучението в университетите, научно-

изследователската и развойна дейност и процесите, свързани с генерирането 

на нови знания и тяхната комуникация и обмен както в институциите, пряко 

свързани с тези процеси, така и в обществото като цяло. Това поставя въпро-

сите за качеството на образованието и научноизследователската дейност в 
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България и управлението на процесите, свързани с генерирането и разпрост-

ранението на нови знания. Младите хора, които завършват висше образова-

ние са от особено значение за бъдещия просперитет на всяка една нация. Мо-

тивирането и насърчаването на талантливи и ентусиазирани млади хора да се 

насочат към изграждането на кариера породена от знанията, придобити в 

университета или да се насочат към това да се занимават с науката е  в осно-

вата на развитието на интелектуалния капитал на страната. 

В условията на съвременната икономика се наблюдава все по-голяма об-

вързаност на науката с практиката и обществото като цяло. Вече е почти не-

мислимо да съществува наука, заради самата наука. Наред с това тенденции-

те към свободно движение на капитали и хора придобиват все по-широка по-

пулярност. Това налага нови изисквания пред съвременното висше образова-

ние и стратегиите за неговото бъдещо развитие. 

Тези тенденции намират отражение и в идеята на Европейския съюз (ЕС) 

за развитие на икономика, основана на знанието
1
 /икономика на знанието/. 

Концепцията за икономика на знанието на ЕС отразява вижданията, възприе-

ти от „Организацията за икономическо и социално развитие“ (ОИСР) като от-

чита все по-голямата зависимост на развитите икономики от влиянието на 

информацията, знанието, високата квалификация и достъпът до тях от страна 

на реалния и публичния сектор. Новата стратегия на ЕС за растеж Европа 

2020 очертава пет приоритетни области: заетост, иновации, обучение, 

социално включване и климат/енергия [1]. 

Целта на настоящия доклад е да представи резултатите от направено 

проучване и анализ на прилаганите подходи за стратегическо планиране и из-

ползвания инструментариум за тяхното приложение в някои от водещите 

национални и чуждестранни университети. Това дава възможност да се обоб-

щят съвременните тенденции в стратегическото управление на водещите 

университети с доказано качество на предлаганото обучение и извършваните 

научни изследвания. 

 

2. Проблеми на стратегическото планиране в българските университети 

Стратегиите трябва да предлагат механизми, чрез които може да се гене-

рира ресурс за развитие и инструменти за съществено подобряване на цялост-

на дейност на висшите училища. Основен момент в тази насока е определяне 

на ясни и точно дефинирани визия и мисия, където са посочени приоритетите 

за по-нататъшно развитие. Въз основа на задълбочени ситуационни анализи 

се дефинират конкретни, количествено измерими, йерархично структурирани 

цели. Наред с това е необходимо да се разработят алтернативни стратегичес-

ки решения и да се избере оптимален вариант. 

                                                           
1 Икономика, основана на знанието – за краткост в съвременния български език се 

налага понятието икономика на знанието. Този термин ще бъде използван в текста от 

тук нататък. /бел.ав./ 
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Избраното решение трябва да бъде насочено към постоянно усъвършенст-

ване на качеството чрез стимули за по-добро институционално и индиви-

дуално изпълнение на академичните дейности. Това от своя страна ще доведе 

до увеличаване на престижа на университетите, подобряване на академизма и 

мотивирането на студентите и преподавателите да работят активно. 

Предизвикателствата пред конкурентния потенциал на българските 

университетите се увеличават в следствие на значително нарастване на броя 

на университетите в България през последните години; създаването на евро-

пейски и световен пазар на образователните услуги; масовизирането на 

висшето образование и съпътстващото го нарастване на хетерогенността на 

студентската общност и влошаването на демографските тенденции в страната, 

поради ниския прираст на населението и миграционни процеси. Това пораж-

да необходимостта от преосмисляне на досегашната политика по отношение 

на стратегическото планиране на дейността на българските университети. 

 

3. Методически подход 

Настоящото проучване обхваща систематичен анализ на прилаганите 

подходи за стратегическо управление в по-голямата част от българските 

университети, а също и анализ на университети от страни-членки на ЕС и 

някои световно утвърдени университети с доказани успешни подходи за 

стратегическо управление. С оглед стесняване на обхвата на проучването и 

постигане на по-голяма ефективност от направените анализи при извършване 

на проучването е следвана следната методическа последователност. Първо е 

направен анализ на наличието на писмени стратегии, достъпни до широката 

общественост (публикувани на страниците на университетите); наличието на 

ясни политики за стратегическо развитие; мисията, визията и основните цели.  

В същата последователност са анализирани и чуждестранни университети от 

страни, които са определени като водещи в сферата на образованието в 

световната класация на ОИСР - Programme for International Student Assessment 

[2] като Финландия, Австралия, Дания, Великобритания, Германия, Франция, 

САЩ, Япония и др. Сред факторите, на основата на които са подбрани 

стратегии за по-задълбочен анализ са страни като Великобритания, Германия 

и Франция, тъй като редица от учебните програми и планове в българските 

университети са съобразени с учебните планове и програми, използвани в 

тези страни.  

Анализът на наличните стратегии на подбраните университети е на-пра-

вен на основата на следните критерии: 

• Цялостно виждане за стратегическото развитие; 

• Структура и съдържание; 

• Инструменти за изпълнение на поставените стратегически цели и 

мерки за контрол. 
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В заключение са обобщени основните фактори и тенденции, които са от 

водещо значение в проучените подходи за стратегическо управление и са на-

правени препоръки относно някои основни тенденции, които трябва да се 

вземат под внимание при разработване на стратегии в българските условия. 

 

4. Проучване и анализ на стратегиите за развитие на българските 

университети 

4.1. Цялостно виждане за стратегическото развитие 

В резултат на направеното проучване на съществуващите стратегии за 

развитие на българските университети, които са публикувани на официални-

те им уеб страници беше установено, че по-голямата част от тях нямат 

публикувани стратегически планове за развитие (СПР). В много случай на 

уеб страниците са посочени само мисия, цели и задачи, които често пъти не 

са ясно и точно дефинирани. При прегледа на публикуваните СПР се устано-

ви също така, че повечето от тях се разработват формално, не се обновяват 

през определен период от време. Прави впечатление, че при разработване на 

СПР не са направени необходимите предварителни проучвания, обсъждания 

и подготовка. Може да се отбележи също, че една голяма част от СПР се 

отнасят по-скоро за конкретно направление от академичната дейност на 

университета (научно-изследователска дейност, развитие на академичния 

състав, ефективно и прозрачно обучение и т.н.) като по този начин дават 

частични насоки за развитие. В отделни случаи се наблюдава и по-професио-

нален и системен подход като са разработени стратегии на университетско 

ниво, които дават по-ясни указания за развитие и начин на действие. Не-

достатък при тях е, че не са декомпозирани на факултетно и катедрено ниво 

(например: СПР на „Нов Български университет”, СПР на Технически 

университет – Варна, СПР на СА”Д.А. Ценов” – Свищов и др.) [3, 4, 5]. Те 

по-скоро са декларативни и не дават достатъчно информация относно това 

какви механизми и мерки гарантират постигането им. Освен това не става 

ясно как на практика ще се реализират поставените цели. Това създава 

сериозни за-труднения при тяхното изпълнение и води до влошаване 

качеството на крайния резултат.  

Анализът на публикуваните СПР показва, че голяма част от тях не прите-

жават характерните белези на стратегия за развитие, а по-скоро могат да се 

отъждествят с дългосрочни планове. В някой от тях се посочват рутинни 

дейности и задачи, изпълнението, на които може да доведе до подобряване на 

ефективността на текущата дейност, без да подобри качеството като цяло. 

Освен това в голяма част от СПР не става ясно как ще бъдат реализирани те, 

какви ресурси са необходими, как ще бъдат разпределени и по какъв начин 

ще се контролира цялостното изпълнение на стратегията, така че да бъде пос-

тигнат желания краен резултат. 

Също така прави впечатление, че в разработените от повечето универси-
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тети СПР е засегнат въпроса за разкриване на нови специалности, но без да са 

проведени предварителни проучвания и да са направени портфолио анализи, 

които да посочат развитието, на кои основни специалности, дейности и звена 

да се стимулира, и към какви дейности университетът да насочи усилията си. 

 

4.2. Структура и съдържание 

Резултатите от анализа показват, че по-голяма част от стратегиите са 

непълни по своето съдържание. В тях са посочени само мисия и цели, без да 

се конкретизира по какъв начин и с какви средства ще бъдат постигнати те. 

На следващо място може да се посочи, че в почти всички публикувани СПР 

липсва ситуационен анализ (с изключение на Стратегията за развитие на 

научните изследвания на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и 

Дългосрочна стратегия за развитие на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”), 

чрез който да се изясни изходната позиция и бъдещите предпоставки, а също 

така и да подпомогне правилния избор и степенуване на целите и 

стратегиите. 

В по-голямата част от проучените университети мисията и визията не са 

включени в съдържанието на разработените СПР, а са формулирани отделно, 

т.е. липсва обвързване между мисия, визия, цели и задачи. В преобладаваща-

та част от стратегиите не става ясно каква е визията на университета за 

неговото бъдещо развитие и не се посочва къде иска да се намира той след 

време. Това от своя страна затруднява ясното и точно формулиране на целите 

както и правилния избор на конкретен стратегически подход, който универ-

ситета да следва. По отношение на мисиите може да се каже, че в по-голяма 

си част те са формулирани твърде общо и не става ясно кои са приоритетните 

сфери на действие, много от тях звучат по-скоро като лозунги, в някои 

случай представляват някаква историческа справка за университета. Харак-

терно за повечето от разгледаните мисии е, че те не са запомнящи се и не са 

ориентирани към потребителите (т.е. не са обвързани с обучението на студен-

тите и крайния резултат от него), т.е. не представят главната цел, към пости-

гането, на която във времето ще се стреми университета (например: Мисия на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Мисия на Бургаски сво-

боден университет, Мисия на Икономически университет – Варна и др.) [6, 

7, 8 ].  

Голяма част от формулираните цели са подчинени на поставените мисии, 

но нямат конкретен характер, не са количествено измерими и определени във 

времето, в някои случаи са дори недостижими. В резултат на това разработе-

ните стратегии не са адекватни на възможностите на университета (не 

отразяват неговите силни и слаби страни) и на средата, в която функционира 

той (не отчитат възможностите и заплахите). Това, че просто описват желани 

крайни резултати, но не са количествено измерими и не е определен конкре-

тен срок за постигането им придава по-скоро „пожелателен” характер.  Тряб-

ва да се посочи също, че не са йерархично подредени в низходящ ред (страте-
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гически – тактически – оперативни), декомпозирани във времето и подредени 

по степен на важност, т.е е не е спазен принципа на т. нар. „дърво на целите”. 

4.3. Инструменти за изпълнение и мерки за контрол 

В по-голямата част от българските университети има разработени отдел-

ни политики, като например политика по качеството, програма за развитие на 

научните изследвания, но като цяло не те не са обвързани със стратегията. 

Може да се направи извода, че на практика няма предвидени конкретни 

инструменти за изпълнение на съществуващите стратегии. 

В по-голямата част от разработените стратегии не са предвидени мерки 

за осъществяване на контрол. Като се има предвид, че повечето от 

поставените цели и задачи, не са количествено измерими е трудно да бъдат 

определени точни и ясни критерии, с помощта на които да бъде извършена 

адекватна съпоставка на постигнатите с желаните резултати. 

 

5. Проучване и анализ на стратегиите за развитие на чуждестранни 

университети 

5.1. Цялостно виждане за стратегическото развитие 
 В резултат на направеното проучване на стратегиите на чуждестранни 

университети, които са публикувани на официалните им уеб страниците 

беше установено, че по-голямата част от тях имат ясни и добре разработени 

стратегии, които отговарят на изискванията за стратегическо планиране, дос-

тъпни са за академичния и не академичния състав на университета, студенти-

те и широката общественост. В стратегиите, които са набелязани за едно по-

подробно проучване се забелязва, че има ясно и добре обосновано виждане за 

развитието на университета като се отчитат промените в средата и тенден-

циите в академичното образование на международен мащаб. Особено внима-

ние се обръща на въпроси като развитие на научната дейност и определянето 

й като основа за обучение в академичните институции, което е една от осно-

вните разлики с начина на обучение възприет от по-голямата част от българс-

ките университети, където акцентът е по-скоро на класически тип обучение, 

свързан с придобиване на задълбочени теоретични познания. В резултат на 

това често пъти студентите не са запознати с последните достижения в някои 

научни области и нямат почти никаква подготовка за решаване на реални 

практически проблеми. В стратегиите на голяма част от чуждестранните 

университети важна част от обучението е включването на студентите в науч-

ната работа и реализирането на т.нар. учене чрез правене, което е свързано с 

решаване на конкретни приложни проблеми и тясно сътрудничество между 

университета и индустрията. Друг важен момент е интернационализацията на 

студентите и възможностите за обучаване на хора от различни страни, а също 

и привличане на водещи преподаватели от чужбина. Наред с това е отчетено 

значението на необходимостта от интердисциплинарно обучение и създа-ва-

нето на възможност за получаване на обширни познания и формиране на на-
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чин на мислене, който да подпомогне по-нататъшното професионално и лич-
но развитие на студентите. Особено интересни са стратегиите на университе-
та AALTO, Финландия [9]; Сейнт Андрюс, Шотландия [10]; Амстердамския 
университет, Холандия [11] и Нотнигамския университет, Великобритания 
[12]. Забележителното в стратегията на университета AALTO, Финландия [9] 
е, че е опит да се създадат условия за развитие на иновационната система на 
страната и да се реализират целите на стратегията на ЕС за изграждане на 
развита икономика на знанието. Това е един успешен пример за прилагане на 
Европейската политика и успешното и практическо реализиране и може да се 
използва като пример за добра практика, който до голяма степен е приложим 
и у нас. 

 
5.2. Структура и съдържание 

По-голямата част от разгледаните стратегии са добре структурирани, 
имат не само ясно дефинирани мисия и цели, но точно определени основни 
цели и ясни насоки за тяхното постигане. В някои случай стратегиите са по-
общи и дават указания за стратегическото виждане за развитието на универ-
ситета като отчитат промените, които са настъпили в околната среда и реди-
ца тенденции в световен мащаб, свързани със свободното движение на хора и 
интернационализацията на висшето образование. Има стратегии като напри-
мер тази на университета AALTO [9], които предвиждат отделните 
факултети и училища към университета да разработят свои собствени 
стратегии, които да са много по конкретни и на практика да водят до 
постигане на целите заложени в стратегията на университета. В други случай, 
като например стратегията на университета „Сейнт Андрюс” [10], основната 
стратегия за развитие на университета включва и отделни, по-конкретни 
стратегии за развитие на научната дейност и съответно за преподавателската 
дейност, т.е. стратегията се декомпозира по функционални области. 

Проучените СПР на чуждестранните университети имат ясно определе-
ни мисия, визия и основни цели. Анализът на проучените мисии показва, че 
се открояват няколко водещи групи/ направления, които са в основата на ли-
нията за бъдещо развитие. Редица университети категорично определят раз-
витието на научна дейност и включването и като част от образовател-
ния процес като основен приоритет (например Стратегията на университета 
„Алто” (AALTO); университета Сейнт Андрюс (St. Andrews); Нотингамски 
университет (Nottingham); Единбургски университет (Edinburgh); 
Калифорнийски университети „Бъркли” (UC Berkeley); Университета в Ню 
Касъл и др) [9, 13, 14]. Мисията на други университети изтъква като основен 
приоритет качеството на обучение, качеството и компетенциите на 
преподавателския състав (Глазгоуски Каледонски университет; 
Единбурски университет; университета Nottingham; университета St. 
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Andrews), а също и качеството на студентите, които завършват и не на 

последно място, и тяхната бъдеща реализация. 

С оглед осъществяване на мисията в повечето СПР са определени 

съответните цели и под-цели, които дават много по-конкретни насоки за ра-

бота. Поставените от повечето чуждестранни университети основни цели в 

СПР могат да бъдат обобщени в следните категории:  

- Научна дейност; 
- Обучение и преподаване; 

- Опит и умения, които се развиват у студените; генериране на знания; 

- Развитие на персонала – обучение и повишаване на квалификацията; 

- Ефективност и ефикасност на организацията на работа в университе-

та; 

- Сграден фонд и инфраструктура. 

 

5.3. Инструменти за изпълнение и мерки за контрол 
В редица от анализираните СПР са посочени и специфичните инстру-

менти и мерки, които ще допринесат за реализиране на поставените основни 

цели, като например инвестиции в подбора, обучението, развитието и възна-

граждението на академичния състав; политика за привличане на все повече 

отлични студенти за обучение в бакалавърската и магистърската степен; при-

вличане и мотивиране за работа на учени, които са утвърдени в междунаро-

ден план; изграждане на ефективна организационна структура и управление, 

разработване и внедряване на съответните политики и програми за тяхното 

изпълнение; разработване на система от ключови показатели за оценка на из-

пълнението на работата и трудовите постижения; разработване на програма 

за насърчаване на трансфера на знания между различните научни области и 

различни академични институции; оптимизиране на наличните финансови 

средства на университета за научна дейност чрез набавяне на средства от 

грантове, договори и проекти като се използват всички налични възможнос-

ти; изграждане на център за иновации, нови технологии и предприемачество 

към университета; обновяване и разрастване на университетската библиоте-

ка; умишлено разработени планове за консолидиране и подпомагане на 

съвместната работа между различни факултети и училища; насърчаване и мо-

тивиране на академичния състав да подава проектни предложения за 

финансиране на различни научни разработки; изграждане и поддържане на 

мрежа от контакти с бивши студенти и индустрията; развитие на стратеги-

ческите партньорства с други университети и разработване на програми за 

обучение през лятото (т.нар. летни училища); подобаване на системата за 

електронен обмен на информация и електронно обучение; поддържане на 

системата за качество на обучението. 

Сред основните области и насоки за развитие, засегнати в разгледаните 

СПР са: (1) Постигане на съвършенство в научните изследвания; (2) Опреде-
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ляне на основни научни области, към които да бъде насочено вниманието; (3) 

Мониторинг и оценка на качеството на научните изследвания; (4) Стимули-

ране на развитието на научна общност на международно равнище; (5) Разви-

тие на програми с мултидисциплинарна насоченост; (6) Подкрепа и развитие 

на докторантското обучение; (7) Сътрудничество с други университети; (8) 

Подобряване на съотношението студенти/преподаватели; (9) Развитие на 

връзката между научна работа и педагогика в академичната дейност; (10) Из-

граждане на стратегически партньорства; (11) Насърчаване на иновативната 

дейност и предприемачеството; (12) Подпомагане на обучението през целия 

живот; (13) Включване на бивши възпитаница на университета (алумни) в не-

говата дейност;  (14) Разработване на системи за развитие на кариерата; (15) 

Подобряване на имиджа на университети и международната му значимост; 

(16) Международна мобилност на академичния състав и административния 

персонал; (17) Разработване на стратегия за езиците, на които ще се препода-

ва; (18) Гарантиране на качеството и ефективността на научната дейност и 

преподаването и др. 

В по-голямата част от анализираните СПР на чуждестранните универ-

ситети има ясно определени индикатори за оценка на работата: научно-изсле-

дователската дейност и преподавателската дейност. Сред най-често срещани-

те критерии а контрол са качество на научните публикации (публикации в 

международно утвърдени списания и списания с импакт фактор); брой спече-

лени и реализирани научни национални и международни проекти; успешно 

спечелени конкурси за финансиране на научната дейност; награди и между-

народно признание; качество на преподавателската дейност; постигнати ре-

зултати от студентите; удовлетвореност на възпитаниците на университета 

(алумни) и работодателите; интердисциплинарно обучение; привлекателност 

на университета като място за работа: качество на кандидатите за работа и 

кариерно развитие; привлекателност на университета като място за обучение: 

брой и качество на кандидат-студентите; относителен дял от работното време 

осигурено за научна работа; и др. 

 

6.  Заключения и препоръки 
В заключение може да се направи извода, че липсват задълбочени 

ситуационни анализи, което от своя страна води до липсата на предпоставки 

за разработване на стратегически алтернативи. Това е сериозен пропуск, за-

щото не се прави реален избор на стратегии, които да отговарят в най-голяма 

степен на потребностите на университета и да са съобразени с условията на 

средата, в която функционира той. 

В някои СПР са заложени голям брой различни по своя характер страте-

гии, част от които са неизпълними. По този начин се разпиляват усилията и 

ресурсите, свързани с тяхната реализация и се затруднява постигането на  же-

лания краен резултат. 
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В резултат на направеното проучване на СПР на чуждестранните универ-

ситети беше установено, че по-голямата част от тях са направени в резултат 

на задълбочено проучване на промените във външната среда като са анализи-

рани основни икономически и социални промени, ролята на съвременните 

технологии, и т.н. Прави впечатление, че в повечето от тях се подчертава 

необходимостта от развитие на интердисциплинарно обучение, на основата 

на последните научни достижения; активното участие на преподавателския 

състав и студентите в конкретни научни разработки; привличането на 

преподавали с доказан опит и потенциал за развитие и като учени, и като 

преподаватели; подготовка на студенти, които да намерят успешна 

реализация в областта на тяхното обучение; изграждане на академична и 

творческа среда в университета; развитие на инфраструктура и обучение на 

персонала за работа в мултикултурна среда, поради все по-разнородния 

състав като националност на обучаваните студенти. Наред с това се отчита и 

необходимостта от създаване на трайни връзки между академия и индустрия. 

Въз основа на анализа от проучените СПР на български и чуждестранни 

университети и като се отчитат особеностите на българските университети 

като структура на управление, научни области на развитие, брой на персона-

ла и студентите и др. се стига до заключението, че с оглед постигане на целта 

за усъвършенстване и прилагане на съвременни подходи за стратегическо 

управление, гарантиращи устойчиво развитие е необходимо: 

- да се формулират ясни и реалистични мисия и визия на университета; 

- да направят задълбочени SWOT и портфолио анализи и на тази осно-

ва да се разработят алтернативни стратегии за развитие; 

- да се определят основните приоритетни области и насоки за бъдещо 

развитие; 

- да се формулират основните цели на университета;   

- да се избере стратегия за развитие на университета; 

- на основата на приетата стратегия факултетите и основните 

функционални звена да развият стратегии за своето развитие; 

- да се осигури контрол на изпълнението на стратегията; 

- да се оцени изпълнението на стратегията. 
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1. Въведение 

Качеството има важно значение за развитието и просперитета на всяка 

фирма. В наши дни всяка преуспяваща бизнес организация произвежда и 

предлага на пазара качествена продукция, която e предпоставка за 

осигуряване на по-висока печалба и бърз растеж. Успехът на съвременната 

фирма зависи от нейната възможност да удовлетвори в максимална степен 

потребностите на потребителите. В условията на засилваща се конкуренция 

между българските мобилни оператори качеството на услугата е основен 

фактор за осигуряване на лидерство на пазара на мобилни услуги.  

Проблемът за качеството на мобилната услуга е актуален, защото качеството 

е основно средство за оцеляване в условията на неопределеност и 

динамичност на пазарната среда и е определящ фактор за развитие и 

ефективност на оператора. В доклада е заложена тезата, че качеството на 

услугите допринася за повишаване на конкурентоспособността. 

Обект на изследване са трите мобилни оператора в България, а предмет на 

изследване е публикуваната от тях на собствения уеб сайт информация за  

качеството на предлаганата 3G услуга мобилен интернет на частни клиенти. 
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Целта на настоящия доклад е да се сравни информацията по предварително 

определени критерии, която мобилните оператори оповестяват за качество на 

услугата мобилен интернет, предоставяна на частни клиенти. 

 

2. Процес на обслужване на клиента и качество на услугата при 

мобилните оператори 
В България има три мобилни оператора, които навлизат на пазара на 

мобилни услуги в последователността показана на фигура 1. 
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Фиг. 1. Последователност на регистриране на мобилните оператори в България 

 

Те предлагат на потребителите голямо разнообразие от абонаментни и 

предплатени тарифни планове за мобилни услуги и се стремят да си осигурят 

лидерство на телекомуникационния пазар чрез високо качество. Услугите се 

характеризират със специфични особености, които стоят в основата на 

разбирането за тяхното качество. При предоставяне на услугата възниква 

въпроса за взаиманата обусловеност и свързаност на понятията качество на 

услугата и обслужване на клиента. В настоящия доклад е възприето 

схващането, че качеството на услугите се формира в процеса на обслужване 

на клиента, а удовлетвореността на потребителя зависи и от двете. 

Качеството по своята същност е съвкупност от свойства на даден продукт, 

процес или услуга, които определят съответствието им с предварително 

зададени изисквания или задоволяват определени потребности. Съществуват 

множество определения, но даденото обхваща две насоки за разбирането му: 

от гледна точка на производителя, като отговаряне на изисквана 

спецификация и от гледна точка на потребителя като субективно 

задоволяване на неговите потребности. 

Качеството на обслужване в смисъла на тоталното качество се изразява 

като разлика между действителното изпълнение на услугата и предварително 

очакваното от клиента изпълнение [1]. Логично е да достигнем до извода, че 

за да осигурим високо качество на обслужване, а следователно и на 

предлаганата услуга е необходимо да се намали разликата между очаквано и 
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получено в действителност качество. За да се изпълни тази задача е 

необходимо да се знаят факторите, които са в основата при определянето на 

качеството на услугите. Тези фактори се групират в две основни  групи. Към 

първата се отнасят факторите, определящи очакваното от клиента качество, а 

именно: видът на услугата, потребностите на клиента от конкретната услуга, 

даденото обещание за качество чрез рекламното съобщение, досегашният 

опит на клиента от ползване на услугата и имиджът на самата фирма. Втората 

група включва факторите, които определят полученото в действителност от 

клиента качество на услугата – съдържание (според технологията) на 

услугата и формата и конкретния начин на обслужване на клиента. 

Един от начините за избягване на проблема, свързан с разминаване на 

очаквано и получено в действителност качество на услугата, може да бъде 

решен като фирмата съобщава ясно предложението си. Изключително важно 

значение при решаването на този проблем има комуникацията между 

фирмата и нейните клиенти, която в съвременната действителност може да се 

осъществява чрез новите информационни и комуникационни технологии. Те 

предоставят възможност за онлайн комуникация. На фирмения сайт могат да 

се публикуват съобщения относно обслужването и рекламни съобщения, 

които информират потенциалния клиент за предлаганите услуги и формират 

равнището на очаквано качество. За да си осигури конкурентно предимство в 

днешната силно динамична пазарна среда всяка фирма трябва да формулира 

и изпълнява стратегия за активна комуникация с клиентите по въпросите 

относно качеството на процеса на обслужване и свързаното с него качество 

на предлаганите услуги. 
 

3. Системи за управление на качеството 

Всички системи за управление на качеството са насочени, към 

повишаване на качеството, надеждността и производителността, намаляване 

на разходите, повишаване на конкурентоспособността, управление на 

икономическата стабилност, удовлетворяване на потребителите, подобряване 

на производствения потенциал, опазване на околната среда, съответствие с 

изискванията на заявителите.  

От гореизложеното следва, че за осигуряване на високо качество на 

произвежданите и предлагани продукти/услуги е необходимо всяка фирма да 

изгради система за управление на качество, базирана на международния 

стандарт ISO 9001:2000. Този стандарт е насочен към ефективността на 

системата за управление на качеството при изпълнение на изискванията на 

клиента. В този смисъл комуникацията между производителите и 

потребителите е заложена като фактор на качеството в самата система за 

управление на качеството. В нашата страна през последните години се 

наблюдава тенденция на нарастване броя на сертифицираните организации 

по ISO 9001:2000, което е показателно, че фирмите се стремят да повишат 

удовлетвореността на клиентите. Аналогична е и тенденцията по ISO 14000 и 
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други стандарти. Също така се забелязва, че последните няколко години се 

внедряват масово интегрирани системи  за управление на качеството.  

От публикуваната информация в сайтовете на мобилните оператори 

можем да направим извод, че посочените по-горе тенденции са валидни и за 

тях.  

Първият и последният мобилен оператор са сертифицирани по ISO 

9001:2008, в Глобул и Виваком се прилага  и стандарта ISO 14000, който 

регламентира опазването на околната среда. Друг стандарт, прилаган от 

Глобул и регламентиращ изискванията към системата за управление на 

здравето и безопасността при работа е BS OHSAS 18001.(Ocupational Health 

and Safety System). Сертификацията по този стандарт демонстрира 

ангажираността на организациите за безопасна работна среда и защита на 

служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти. 

Мобилните оператори прилагат и други стандарти, целящи осигуряването на 

високо качество на обслужване и на предлагани услуги. От всичко казано до 

тук, може да се направи извод, че и трите мобилни оператора прилагат 

интегрирани системи за управление на качеството, което би се отразило 

благоприятно на задоволяването на потребностите на клиентите. 

Повишаването на удовлетвореността на клиентите от своя страна би довело 

до подобряване на цялостния успех на предприятието. 
 

3. Методика на проучването 

Във връзка с получаване на по-детайлна и актуална информация относно 

качеството на мобилния интернет като услуга, предоставяна от всички 

мобилни оператори, през периода януари – март 2013г. бе проведено 

конкретно проучване. Методиката, която се използва за настоящето 

изследване е уеб проучване на сайтовете на мобилните оператори. Беше 

събрана, анализирана и оценена информация за качеството на услугата 

мобилен интернет, предлагана от операторите на частни клиенти, по 

предварително определени критерии за удовлетвореност на потребителите: 

покритие на мрежата, качество на връзката, скорост на мобилния интернет, 

цена на услугата и разнообразие от планове за мобилен интернет. 
 

4. Оценка на публикуваната информация за качество на услугата 

мобилен интернет 
Последният мобилен оператор има най- голям брой потребители на 

изключително модерната услуга мобилен интернет.  

От фиг.2 се вижда, че дяловете на потребителите на мобилен интернет по 

доставчици са почти еднакви. Този факт, може да се обясни със стремежа на 

операторите да предлагат на своите клиенти нови и качествени услуги, които 

да удовлетворяват тяхните потребности. В днешния динамичен свят хората 

се нуждаят от мобилен интернет най-често, за да търсят конкретна 
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информация, да използват електронна поща, скайп или друг електроннен 

начин за комуникация. 

Дял на потребителите на 3G мобилен интернет по доставчици

28%

34%

38%

Глобул

Мтел

Виваком

 
Фиг. 2. Дял на потребителите на 3G мобилен интернет по доставчици. 

Източник: проучване на агенция Асмарт, проведено през месец април 2012г. [2] 
 

В резултат на направеното уеб проучване на сайтовете на мобилните 

оператори бе установено, че и трите мобилни оператора предоставят 

детайлна информация за покритие на мрежата и съответно за качество на 

връзката, което зависи в много голяма степен от покритието. Информацията е 

показана образно чрез карта на страната и обозначаване на местата с 3G 

покритие. Благодарение на подходящия визуален начин на представяне на 

тази информация потребителят може да си изгради представа за операторите 

и да формира мнение относно очакваното качество на предлагания мобилен 

интернет. 

В сайта на М-тел  тази информация не се намира бързо и лесно от 

потребителя, което би се отразило негативно върху формирането на имиджа 

на оператора в съзнанието на потенциалния потребител, а също така и на 

мнението му относно качеството на предлаганата услуга. 

В обобщение може да се каже, че и трите мобилни оператори имат много 

добро покритие на мрежите си и оповестяват това на своите сайтове.  

Следващият критерии за сравняване и оценяване на информацията относно 

качеството на мобилния интернет е скоростта на мобилния интернет. 

Операторът, който се смята за основоположник на пазара на мобилни услуги 

обявява на сайта си, че предлага високоскоростен мобилен интернет със 

скорост в населени места с 3G покритие до 42 mbps. Вторият български 

оператор дава по-детайлна информация по този критерии. От публикуваната 

на сайта информация потребителя научава, че се използват различни 

технологии, които позволяват различна скорост на връзката, като 

максималната скорост, която може да бъде достигната при определени 

условия в 3G мрежата на Глобул е 21 mbps за download и 5,76 mbps за upload. 

Освен технологията UMTS – Universal Mobile Telecommunications System, 

позволяваща максимална скорост до 384 kbps, Глобул използва още две 
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технологии – HSDPA – High Speed Downlink Packet Access, позволяваща 

увеличаване на максималната скорост за download в UMTS мрежата до 42 

mbps и HSUPA – High – Speed Uplink Packet Access, позволяваща 

увеличаване на максиманата скорост за upload в UMTS мрежата до 5,76 mbps. 

Последният мобилен опрератор също публикува на сайта си информация за 

скорост на мобилния интернет. Според публикуваната информация 

максималната скорост на пренос на данни в 3G мрежата на Виваком при 

download е 42 mbps, а при upload е 5,74 mbps. Забелязва се незначителна 

разлика в скоростта на връзката при Глобул и Виваком за upload, но тя не е 

съществена. Следователно и трите мобилни оператора оповестяват 

информация за скоростта на мобилния интернет, което е важно за изграждане 

на мнение относно очакваното качество на услугата. 

Потребителите на мобилни услуги основно се разделят на частни и 

бизнес клиенти. Съгласно целта на настоящето проучване е обърнато 

внимание на информацията, която се предоставя в секцията за частни 

клиенти. Тъй като потребителите се разглеждат и като потребители на 

абонаментни и предплатени планове ще бъде проучена информацията за 

съответните тарифни планове – абонаментен и предплатен, които предлагат 

услугата мобилен интернет. 

Прави впечатление, че тарифните планове и при трите мобилни 

оператори се разделят на две основни групи – за потребители на договор 

(абонаментен план) и за потребители на предплатени услуги (предплатен 

план), последното позволява и на хората с ниски доходи да ползват 

модерната и популярна напоследък услуга. Това деление на тарифните 

планове, от своя страна е доказателство за социалната отговорност на 

операторите на мобилни услуги. 

Следващите критерии за сравняване и оценяване на информацията 

относно качеството на мобилния интернет са взаимно свързани. Силната 

конкуренция между операторите води до формирането на голямо 

разнообразие на тарифни планове и свързани с тях промоции. От своя страна 

в основата на разнообразието на тарифни планове са цената на услугата 

/месечния абонамент/ и включения трафик за данни на максимална скорост. 

Прави впечатление, че съществува права зависимост между цена на услугата 

и включени MB на максимално достижима скорост т.е. с нарастването на 

цената се увеличава и броя на включените MB на максимално достижима 

скорост.  

Към момента на провеждане на изследването беше констатирано, че 

голяма част от тарифните планове, както абонаментни, така и предплатени 

предлагат възможност за използване на мобилен интернет. 

При М-тел абонаментните планове, които акцентират върху безплатни 

минути за разговори и безплатни текстови и/или мултимедийни съобщения 

са 64%. Почти наполовина са абонаментните планове, които предлагат 

ползването на мобилен интернет. Фактът, че съществуват такива планове е 
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показателен за стремежа на мобилния оператор да удовлетвори 

потребностите на съвременния потребител. 

36%

40%

34%

36%

38%

40%

Абонаментни тарифни

планове с мобилен

интернет

Предплатени тарифни

планове с мобилен

интернет

Мтел

 
Фиг. 3. Дялове на абонаментните и предплатените тарифни планове на Мтел, 

предлагащи услугата мобилен интернет 
 

Прави впечатление, че подобно на другите абонаментни планове и тези, 

предлагащи мобилен интернет са разнообразни - в зависимост от договора се 

предлагат със сключване на едногодишен или двугодишен договор. 

Месечната такса варира от 5,90 лв. до 54,90 лв. Операторът предлага и 

допълнителни пакети на максимална скорост, чиято стойност е ниска и се 

добавя към цената на основния абонаментен план.  

Включения трафик за данни в предлаганите тарифни планове е в 

диапазона от 512 MB до 20 GB. В допълнителните тарифни планове на М-тел 

се предвижда след достигане на трафика на максимално допустима скорост, 

скоростта за пренос на данни да бъде намалена до 64 kbps, което съответно 

би се отразило на качеството на предлаганата услуга.  

От фигура 3 се вижда, че дела на предплатните тарифни планове, които 

предлагат услугата мобилен интернет е незначително по-голям от този на 

абонаментните планове с мобилен интернет. Също така съотношението на 

предплатени планове, които не предлагат възможност за сърфиране в 

интернет и тези, които предоставят мобилен интернет е 60% на 40%. Този 

факт е показателен, че мобилния оператор се интересува от нуждите и 

потребностите на своите клиенти и се стреми да удовлетвори техните 

искания за модерни и атрактивни услуги, които от своя страна са 

продиктувани от нови потребноси, свързани с начина на живот на хората. 

Съществува голямо разнообразие на предплатени тарифни планове по – 

известни като прима карти, които позволяват на потребителя да ползва срещу 

определена предплатена цена включен трафик за данни на максимална 

скорост. Най – ниската предплатена цена е 7,98 лв. при  която се ползват до 

10 MB. Най – високата предплатена цена е 79, 00 лв. с включени 1500 MB и 
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USB модем. Предвиждат се и допълнителни пакети към предплатените 

планове, които позволяват на клиента срещу допълнителна цена да получи 

допълнителен трафик за данни.  

Всичките усилия на оператора по отношение на предлагане на 

разнообразни тарифни планове на различна цена са насочени от една страна 

към осигуряване възможност на клиентите за използване на качествен 

мобилен интернет, а от друга с налагане на пазара като конкурентноспособна 

фирма. 

При втория мобилен оператор се наблюдава с около 10% увеличаване, 

както на абонментните, така и на предплатените тарифни планове, 

предлагащи услугата мобилен  интернет. Подобно на първия оператор и при 

този се забелязва, че дела на предплатените тарифни планове, предлагащи 

мобилен интернет е по-голям от дела на абонаментните. Разликата между 

абонаментни и предплатени планове с мобилен интернет е почти еднаква и 

при двата оператора. Тази констатация е показателна за това, че Глобул също 

се стреми да удовлетвори потребностите на своите клиенти.  
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Фиг. 4. Дялове на абонаментните и предплатените тарифни планове на Глобул, 

предлагащи услугата мобилен интернет 
 

Съотношението между абонаментните тарифни планове на Глобул, които 

не предлагат мобилен интернет и тези, които поставят акцент върху новата 

услуга е 53% на 47%. От което следва, че мобилния оператор се стреми да 

задоволи в максимална степен новите потребности. Прави впечатление, че 

съотношението на предплатените тарифни планове с и без мобилен интернет 

е еднакво (50%). Следователно операторът се стреми да предложи услугата 

не само на хората с високи доходи, но и на тези с ниски доходи, които най-

често ползват предплатени планове. 

Цената на месечния абонамент при плановете, предлагащи мобилен 

интернет е от 2,90лв. до 99,90 лв.,а включените MB на максимална допустима 

скорост са в границите от 100 MB до 10 000 MB. Предвидени са и 
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допълнителни пакети, които предоставят възможност срещу определена 

допълнителна цена към месечния абонамент да се добави 2 пъти повече MB 

на максимална достижима скорост. Последното е доказателство, че се търсят 

различни начини да бъдат задоволени разнородните потребности на 

клиентите. 

Предплатените тарифни планове на този оператор са известни като b-

connect карти и също се характеризират с голямо разнообразие. В настоящето 

проучване не са включени предплатените тарифни планове, които към 

момента на провеждане на изследването не се предлагат на настоящи 

клиенти, но са включени всички допълнителни пакети, които се предлагат 

към предплатените тарифни планове. Интерес за потребителите 

представляват и допълнителните пакети за данни, при които на определена 

цена добавена към месечния абонамент могат да се добавят допълнителни 

MB, но тяхното използване е обвързано с определен срок. Правят се различни 

комбинации между цена на допълнителния пакет, включен трафик за данни и 

срок за използване на включения трафик. В обобщение може да се направи 

извод, че оператора от една страна се стреми да задоволи потребностите на 

поребителите, а от друга да реализира печалба.  

При последния мобилен оператор за разлика от другите се забелязва 

обратна тенденция – предлагат се повече абонаментни планове с мобилен 

интернет. 
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Фиг. 5. Дялове на абонаментните и предплатените тарифни планове на Виваком, 

предлагащи услугата мобилен интернет 
 

От фигура 5 се вижда, че предплатените планове, предлагащи мобилен 

интернет са наполовина по-малко в сравнение с абонаментните планове, 

предлагащи тази услуга. Виваком е осъзнал необходимостта на 

потребителите от непрекъсната връзка с интернет и е включил услугата в по-

голямата част от абонаментните си планове, само 37% от тях не включват 

новата услуга и са насочени към потребители с други потребности. Месечния 
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абонамент на тарифни планове, предлагащи мобилен интернет е от 5 лв. до 

70 лв., а включения трафик за данни на максимална скорост варира от 5 MB 

до 5000 MB. Това се обяснява със стремежа на оператора да привлече повече 

клиенти чрез подходящи промоции. Друг начин за привличане на клиенти са 

ниските цени и голямото разнообразие на тарифни планове. Виваком е 

оператора с най-голям брой допълнителни пакети, които се предлагат на 

потребителите. Независимо от факта, че предлага най-малко предплатени 

пакети с мобилен интернет, цените са най-ниски в сравнение с тези на 

другите оператори.  

От всичко може да се обобщи, че има информация за предлаганите тарифни 

планове и цените на услугите, но няма прозрачност и яснота при 

формирането на цената, а също така и трудно могат да се съпоставят 

предлаганите от мобилните оператори абонаментни и предплатени тарифни 

планове предлагащи мобилен интернет, поради тяхното голямо разнообразие, 

произлизащо от силното диференциране на включените в тях елементи – 

безпалтни минути за разговори, смс, включен трафик на данни и др. 
 

5. Заключение 

За потребителите на услугата мобилен интернет е изключително важно 

нивото на предоставената услуга, но оценката на качеството й е труден 

процес. В настоящето проучване беше направено сравнение на 

информацията, която мобилните оператори оповестяват на своите уеб 

сайтове относно качеството на мобилния интернет по предварително 

формулирани критерии за удовлетвореност. Беше констатирано, че 

независимо от някои незначителни пропуски при публикуването на тази 

информация, която е изключително важна за формирането на мнението на 

потребителите за качество на услугата и за осигуряване на лидерство на 

пазара на мобилни услуги, трите мобилни оператора дават сведения за 

покритие на мрежата, качество на връзката, скорост на мобилния интернет, 

цена на услугата и разнообразие от планове. Основният извод от проучването 

е, че съгласно дефинираните критерии за качеството на мобилния интернет, 

Виваком предоставя най-детайлна информация в сайта си и това обяснява 

факта, че оператора има най-голям дял привлечени абонати, използващи 

мобилен интернет в сравнение с конкурентните оператори. Публикуваната 

информация е изключително важна за позициониране на мобилните 

оператори в съзнанието на потребителите и изграждане на доверие в имиджа 

на фирмата. 
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Abstract. The aim of this study was to provide an overview of scientific publications 

between 2000 and 2013 exported to Bulgarian and foreign forums that relate to the problems 

of management of telecommunication enterprises. The types of management problems, that 

are discussed by the authors of the publications, have identified. The problems have 

systematized according by their different character (according to  essential management 

functions; types of the business activities in the enterprise; the Business Process Framework) 

and have identfied those with a predominant share in the different groups. 
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1. Въведение 
Международният съюз по далекосъобщенията определя пазара на 

мобилни телекоминикационни услуги като един от най-динамично 

развиващите се в света. Към февруари 2013 г. абонатите на мобилните 

оператори по света достигат 6,8 милиарда. Мобилен широколентов интернет 

ползват 2,1 милиарда абонати по света [1]. Предоставянето на мобилни 

телекомуникационни услуги за толкова голям дял от населението в света 

предполага поемането на предизвикателства пред управлението на 

телекомуникационните оператори, но и възникването на разнообразни 

проблеми  в ежедневната им дейност. 

Целта на изследването е да се направи обзор на научни публикации в 

периода 2000 г. - 2013 г., у нас и в чужбина, в които се разглеждат проблеми, 

свързани с управлението на телекомуникационните предприятия. 

Задачите на доклада са: 

- Да се идентифицират научни публикации от 2000 г. до 2013 г., в 

които авторите извеждат проблеми, които се отнасят до 

управлението на телекомуникационните предприятия; 

- Проблемите да се систематизират, съгласно известни признаци за 

класифициране на управленски проблеми; 
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- Да се разкрият пробемите свързани с управлението на телекомуника-

ционните предприятия, които заемат преобладаващ дял в съответ-

ните групи. 

 

2. Признаци за класифициране на управленските проблеми 
Съгласно литературата по мениджмънт “процесите по вземане на 

решения се предизвикват от обективната проява на проблеми при 

функционирането на организацията” [2]. П. Ганчев дефинира понятието 

„проблем” като „възникване на нерегламетирано отклонение на стопанските 

процеси от нормалния, очакван начин на тяхното осъществяване или 

откриването на по-добри възможности за тяхното изпълнение” [2, 3]. 

Авторът класифицира проблемите в организациите, съгласно призниците 

„общи функции на управление”, „характер на дейността”, „обхват на 

управление”, „степен на неопределеност” и „степен на неструктурираност” 

[2, 3]. Според „общите функции на управление” - проблемите биват 

„проблеми на планирането, организирането и контролирането”. Според 

„характера на дейността”, в която се появяват „проблемите са технически, 

икономически, социално-психологически, организационни, ръководни и др.” 

[2, 3]. 

 

3. Съвременен модел за управление на телекомуникационно 

предприятие 
Един от съвременените модели за управление на телекомуникационно 

предприятие „Рамка за описание на бизнес процесите на 

телекомуникационен оператор” - „Business Process Framework (eTOM)” е 

разработен от световно известната организация TeleManagement Forum (TM 

Forum). TM Forum е асоциация с нетърговско предназначение, в която 

членуват повече от 900 компании от целия свят като: телекомуникационни 

оператори, кабелни оператори, мрежови оператори и др., дейността на които 

е свързана с телекомуникационната индустрия. Едни от основните цели  на 

асоциацията са да създава стандарти за управление на телекомуникациионни 

предприятия и да предоставя информация на членовете си, базираща се на 

най-добрите практики в индустрията [4, 5]. Съгласно „Рамката за описание на 

бизнес процесите на телекомуникационен оператор” (eTOM) на най-високо 

концептуално ниво процесите се обобщават в 3 области на дейността на 

оператора: „Стратегия, инфраструктура и продукти”, „Делови операции” и 

„Управление на предприятието” [6]. Първата област обхваща планирането на 

цялостната дейност на организацията и управлението на жизнения цикъл на 

инфраструктурата и продуктите на оператора. Втората област разглежда 

основните функции на операционния мениджмънт, а „управлението на 

предприятието” обхваща управлението на дейностите подпомагащи 

основната дейност на организацията [7]. 
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4. Анализирана информация за изследването 

За постигане на целите на изследването са анализирани и установени 

само доклади (64 бр.), в които авторите разглеждат някои проблеми при 

управлението на телекомуникационни предприятия, изнесени на 

конференции, проведени в България за периода от 2002 г. до 2012 г. 

Информацията по години е отразена в таблица 1 [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 
 

Таблица 1. Доклади дискутиращи проблеми при управлението  

на телекомуникационните предприятия, изнесени в България 

№  Конференция Година на 

провеж-

дане 

Брой доклади с 

проблеми на 

мениджмънта 

1 Нац. конф. с межд. участие Телеком  2002 2002 г. 4 

2 Нац. конф. Астел 2005 „Либерализация и 

присъединяване” 

2005 г. 8 

3 3-та нац. конф. „Телек ом. технологии и 

услуги” 

2006 г. 8 

4 Нац. конф. Астел 2006 „Технологични 

новости в процеса на конвергенция” 

2006 г. 1 

5 4-та нац. конф. „Телеком. технологии и 

услуги” 

2007 г. 1 

6 Нац. конф. Астел 2008 „Цифрова 

демокрация” 

2008 г. 4 

7 Нац. конф. Астел 2009 „Телекомуникациите 

- кризи и възможности” 

2009 г. 8 

8 7-ма нац. конф. „Телеком пазарът - 

портньорска платформа за операторите и 

бизнес клиентите” 

2010 г. 7 

9 Нац. конф. Астел 2010 „Достъп без бариери” 2010 г. 9 

10 Нац. конф. Астел 2011 „Българският цифров 

дневен ред” 

2011 г. 2 

11 8-ма Рег. Конф. „Телекомуникации и медии 

- технологии и бизнес преливане” 

2011 г. 4 

12 Нац. конф.  Астел 2012  "Европейски мрежи 

- стратегии и реалност" 

2012 г. 4 

13 9-та  Рег. конф. "Технологични революции в 

сърцето на телеком. и медиен бизнес" 

2012 г. 4 

Общ брой 64 

От таблица 1 е видно, че най-голям е делът на публикациите с 

дискутирани проблеми през 2010 г. – 25%, следвани от 2005 г. и 2006 г. 

съответно с 12,5%. Последните две години се характеризират с промяна на 

конкуренцията на пазара и навлизането на нов мобилен оператор – Вивател 

(Виваком), което предизвика реакция от страна на действащите до 
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съответния момент оператори – Мобилтел и Глобул, по отношение на 

проблеми свързани с ценовата политика на операторите, навлизането на нови 

технологии, дейности по управлението на приходите им и др. През 2012 г. 

по-голямата част от проблемите, които извеждат авторите на публикациите 

са свързани с клиентите на телекомуникационните оператори, например като: 

необходимост от подобряване на обслужването на абонатите, 

неудовлетвореност на клиентите от операторите, промяна в начините за 

общуване с клиентите и др. 

По разглеждания проблем са изследвани и статиите (над 110 бр.) 

публикувани в електронната библиотека на официалния сайт на Boston 

Consulting Group в раздел „Телекомуникации“ за периода от 2000 г. до месец 

март 2013 г. [24]. Установено е, че в 66 от тях авторите разглеждат проблеми 

на мениджмънта на телекомуникационни оператори, кабелни оператори, 

интернет доставчици и други предприятия работещи в сферата на 

телекомуникациите в различни страни по света. Информацията по години за 

броя на статиите с дистутирани от авторите проблеми  на мениджмънта, е 

показана на таблица 2. 

 

Таблица 2. Статии  на Boston Consulting Group,  свързани с проблеми  

при управлението на телекомуникационните предприятия 

№ Година на публикуване Брой статии с проблеми на 

мениджмънта 

1 2000 г. 2 

2 2001 г. 7 

3 2002 г. 3 

4 2003 г. 1 

5 2004 г. 3 

6 2005 г. 6 

7 2006 г. 4 

8 2007 г. 3 

9 2008 г. 3 

10 2009 г. 7 

11 2010 г. 3 

12 2011 г. 9 

13 2012 г. 11 

14 до месец март 2013 г. 1 
Общ брой 66 

През 2011 г. и 2012 г. се забелязва (таблица 2)  значително нарастване на 

обсъжданите проблеми от авторите на публикациите, съответно 14% и  17%. 

Най-често дискутирани са проблемите, свързани с: неудовлетворяване на 

изискванията на потребителите по света; необходимост от разработване на 
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нови телекомуникационни услуги, съобразени с променящите се изисквания 

на потребителите; подобряване на взаимоотношенията с клиентите; 

разработване на нови методи за обработване на оплакванията на абонатите; 

необходимост от стратегия за фокусиране на потребителите и др. 

 

5. Резултати от изследването 
За изпълнение на втората задача от изследването са определени три 

признака за класификация на проблемите, стоящи пред на уравлението на 

българските и чуждестраннни предприятия работещи в сектора на 

телекомуникациите, в зависимост от: 1) общите функции на управление, 2) 

характера на дейността и 3) проблеми възникващи в трите основни области 

на управление на бизнес процесите, съгласно eTOM модела. В от таблица 1 

са установени общо 165 дискутирания на различни управленски проблеми и 

121 според таблица 2. 

В българската литература и по трите класификационни признака 

проблемите са следните: 

 

5.1.  Проблеми на мениджмънта според общите функции на управление 

В признака „общи функции на управление” проблемите са свързани с 

„планирането”, „организирането” и „контролирането” на дейността в 

телекомуникационните предприятия, тъй като „ръководството” се разглежда 

като комплексна функция, която ги включва (фигура 1). Изследването 

показва, че преобладаващ дял от проблемите са отнасят до планирането на 

дейностите в тези предприятия - 63%. Най-голям дял в тази група заемат 

технологични проблеми засягащи необходимостта от навлизане на нови 

технологии и изграждане на инфраструктура на мрежата на 

телекомуникационните оператори (21 пъти публикувания), проблeми 

свързани с провеждане на ценовата политика на операторите (10 пъти) и 

необходимост от въвеждане на нови телекомуникационни услуги за 

потребителите (6 пъти). 

 

5.2. Проблеми на мениджмънта според характера на дейността в 

предприятието 
Според характера на дейността на оператора групирането на 

анализираните проблеми е показано на фигура 2. Най-голям е делът на 

икономическите проблеми – 30%, които решават ръководителите на 

телекомуникационните оператори. Те произтичат от динамиката на пазарната 

среда и бизнес климата, в който работят операторите и отражението на 

провежданата регулаторна политика на държавата върху дейността на 

операторите и др. 
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Фиг. 1.  Абсолютен и относителен дял на проблеми на мениджмънта според общите 

функции на управление, съгласно доклади изнесени в България 

 

 
Фиг. 2.  Абсолютен и относителен дял на проблеми на мениджмънта според 

характера на дейността, съгласно доклади изнесени в България 

 

5.3. Проблеми на мениджмънта според бизнес процесите в eTOM модела 
Този признак за класификация дава възможност за различна 

систематизация на проблемите на операторите, от гледна точка на мястото им 

на възникване и отнасянето им към бизнеса процеса, протичащ в различните 

нива на организационната структура на оператора. 
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Фиг. 3.  Абсолютен и относителен дял на проблеми на мениджмънта според бизнес 

процесите в eTOM модела, съгласно доклади изнесени в България 

 

Най-голям дял (39%) се наблюдава на проблемите свързани с 

управлението на предприятията (фигура 3). Те се отнасят до дейностите по 

събирането на приходите и извършването на разходи от предприятията. 

Делът на проблемите свързани с управлението на жизнения цикъл на 

инфраструктурата на операторите и жизнения цикъл на предоставаните 

телекомуникационни услуги е 36%. 

В статиите на Boston Consulting Group и по трите класификационни 

признака проблемите са следните: 

 

5.4. Проблеми на мениджмънта според общите функции на управление 
Авторите на публикациите от различни страни разглеждат проблеми на 

предприятията от телекомуникационната индустрия, както и извеждат 

тенденции за нейното развитие. Във фигура 4 е отразен значителен 

относителен дял на проблемите (79%) свързани с управленската функция 

планиране в предприятията по света работещи в телекомуникационната 

индустрия. Значителна част от тях заемат проблемите отнасящи се до 

планиране на стратегическите дейности по въвеждане на пазара на 

телекомуникационни услуги (17 пъти цитирания в статиите) и 

неудовлетворяване на изискванията на потребителите (16 пъти).  

 

5.5. Проблеми на мениджмънта според характера на дейността 

Според критерия „характер на дейността” се наблюдава равен 

относитилен дял на ръководните проблеми и тези свързани с организацията 

на дейността на предприятията. На преден план авторите извеждат съответно 

за двете групи проблемите, които са свързани с необходимост от 

разработване на гъвкави бизнес модели за работа на предприятията (13 пъти 
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цитирания в статиите) и постигане на гъвкава бизнес организация на 

процесите в предприятието (11 пъти). 

 
Фиг. 4.  Абсолютен и относителен дял на проблеми на мениджмънта според общите 

функции на управление, съгласно статии на Boston Consulting Group 

 

 
Фиг. 5.  Абсолютен и относителен дял на проблеми на мениджмънта според 

характера на дейността, съгласно статии на Boston Consulting Group 

 

5.6. Проблеми на мениджмънта според бизнес процесите в eTOM модела 

Групирането на проблемите на мениджмънта съгласно процесите 

протичащи в предприятията по света, предоставащи телекомуникационни 

услуги, показва най-голям дял (53%) на решавани проблеми свързани със 

стратегията на предприятието, изграждането на неговата инфраструктура и 

продуктите, които предприятието предлага на пазара (фигура 6). 
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Фиг. 6.  Абсолютен и относителен дял на проблеми на мениджмънта според бизнес 

процесите в eTOM модела, съгласно доклади изнесени в България 

 

6. Заключение 

В доклада са изследвани 130 публикации на български и чуждестранни 

автори, работещи в сферата на мениджмънта на телекомуникационните 

предприятия. Изследването показа значителен брой на дискутирани 

проблеми в управлението от предприятията през последните 13 години. В 

резултат на това може да се направи извода, че най-често авторите обсъждат 

проблеми свързани с навлизане на нови технологии и услуги на пазара. 

Втората по значение група проблеми е свързана с клиентите на 

телекомуникационните оператори, които се отнасят до  неудовлетвореност от 

предоставяните услуги, процесите по обслужването им и т.н. В резултат на 

това може да се посочи, че е необходимо да се работи по създаването на 

съвременни бизнес модели и методи, които да подпомагат управлението на 

телекомуникационните предприятия в дейността му за решаване на 

разнообразните проблеми, възникващи на различните нива на управление. 

 

Литература 
1.   PARKES S., ITU releases latest global technology development figures, ITU,  2013, 1 р. 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/05.aspx#.UVHzhmCeyM8 

2.   GANCHEV P., Marketing i menidzhmant v telekomunikatsiite, Softreyd, S., 2006, s. 

87-90. 

3.   GANCHEV P., Osnovi na menidzhmanta, Softreyd, S., 2008, s. 89-103. 

4.   About the TM Forum, TeleManagement Forum, 2013, 1 p. 

http://www.tmforum.org/AbouttheTMForum/730/home.html 

5.   TM Forum, Wikipedia, 2013, 1 p.  

       http://en.wikipedia.org/wiki/TM_Forum 

6.    Business Process Framework, TeleManagement Forum, 2013, 1 p. 

http://www.tmforum.org/BusinessProcessFramework/1647/home.html 

7.   DIMKOV S., Zapiski ot lektsii po „Organizatsiya na telekomunikatsionnite uslugii”, 

Niva na biznes protsesite v eTOM modela, 2010, s. 2-22. 

154



 

 

8.    SIMEONOV B.,  Sektorna politika v dalekosaobshteniyata na Republika Balgariya, 

Sbornik dokladi ot Natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie Telekom  2002, 

Varna, 2002, s. 19. 

9.    SPASOV I., Dvete predizvikatelstva pred BTK, Sbornik dokladi ot Natsionalna 

konferentsiya s mezhdunarodno uchastie Telekom  2002, Varna, 2002, s. 36. 

10.  PETKOVA M., T. MILADINOVA P. Ilieva,  Arhitektura na inteligentnata mrezha na   

BTK, Sbornik dokladi ot Natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie Telekom  

2002, Varna, 2002, s. 39. 

11.  Prehod kam telekomunikatsionna mrezha ot sledvashto pokolenie, ERIKSON, Sbornik 

dokladi ot Natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie Telekom  2002, Varna, 

2002, s. 698-699. 

12.  Natsionalna konferentsiya Astel 2005 „Liberalizatsiya i prisaedinyavane”, Sofiya, 10-11 

may 2005, Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii”, Forumi, http://www.astel-bg.com 

13.  3-ta natsionalna konferentsiya „Telekomunikatsionni tehnologii i uslugi”,  Sofiya, 30-31 

mart 2006, Sayt na „ICT Media”. 

       http://events.idg.bg 

14. Natsionalna konferentsiya  Astel 2006, Tehnologichni novosti v protsesa na 

konvergentsiya, 19-20 april 2006, Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii”, Forumi,  

http://www.astel-bg.com 

15. IV  natsionalna konferentsiya „Telekomunikatsionni tehnologii i uslugi”,  Sofiya, 28-29 

mart 2007, Sayt na „ICT Media”, http://events.idg.bg 

16. Natsionalna konferentsiya Astel 2008 "Tsifrova demokratsiya", Balgarska akademiya na 

naukite, Sofiya, 8-9 may 2008, Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii”, Forumi,  

http://www.astel-bg.com 

17. Natsionalna konferentsiya Astel 2009 „Telekomunikatsiite - krizi i vazmozhnosti”, 

Sofiya, 12-13 may 2009, Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii”, Forumi, 

http://www.astel-bg.com 

18. Sedma natsionalna konferentsiya „Telekom pazarat - portnyorska platforma za 

operatorite i biznes klientite”,  Sofiya, 1 april 2010, Sayt na „ICT Media”, 

http://events.idg.bg/bg/2010/communications 

19. Natsionalna konferentsiya  Astel 2010 „Dostap bez barieri”, Sofiya, 27-28 april 2010, 

Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii“, Forumi,  http://www.astel-bg.com 

20. Natsionalna konferentsiya  Astel 2011 „Balgarskiyat tsifrov dneven red”, Sofiya, 28 

april 2011, Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii”, Forumi,  http://www.astel-bg.com 

21. VIII  Regionalna konferentsiya „Telekomunikatsii i medii - tehnologii i biznes 

prelivane”, Sofiya, 20, 24 mart 2011, Sayt na „ICT Media”, 

http://events.idg.bg/bg/2011/communications 

22. Natsionalna konferentsiya  Astel 2012  „Evropeyski mrezhi - strategii i realnost”, Sofiya, 

10 april 2012, Sayt na „Asotsiatsiya telekomunikatsii”, Forumi,  http://www.astel-

bg.com 

23. IX  Regionalna konferentsiya „Tehnologichni revolyutsii v sartseto na 

telekomunikatsionniya i medien biznes”, Sofiya, 22 mart 2012, Sayt na „ICT Media”, 

http://events.idg.bg/bg/2012/communications 

24. The Boston Consulting Group, Telecommunications Publications, period 2002 – 2013,   

http://www.bcg.com/expertise_impact/publications/AllPublications.aspx?practiceArea=

Telecommunications 

155



СПЕЦИАЛИЗИРАН ТУРИЗЪМ И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ 

 

SPECIALIZED TOURISM AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY 

 
Velislava Nikolaeva  

 
Department of Administration and Management, Varna Free University 

“Chernorizets Hrabar”, Bulgaria 

 Е-mail: nikolaeva100@abv.bg  

 
Abstract. The change in the nature of the tourist demand and consumption implies 

identification and specifying of measures to support development of tourism and make it a 

prospective and competitive branch of industry. Purpose of this report is to examine and 

analyze the opportunities and the possible ways to practice specialized tourism in Bulgaria, 

in the context of the business sustainability. The key factors for their successful supply are 

synthesized and critically analyzed, specific problematic areas where strategic decisions are 

to be looked for are systemized.    

Keywords: Specialized tourism, sustainable development, tourist industry, tourist product, 

tourist supply and demand. 

 

1. Въведение  
Промяната в характера на туристическото търсене и потребление 

предполага идентифицирането и конкретизиране на мерки, които да 

подпомогнат развитието на туризма и обособяването му като перспективен и 

конкурентоспособен отрасъл. Предмет на изследване е потенциала на 

туристическия бизнес да създаде среда за практикуване на специализираните 

видове туризъм в съответствие с принципите за устойчиво развитие на 

туристическата индустрия. Цел на настоящия доклад е да се проучат и 

анализират възможностите и съответните форми за практикуване на 

специализиран туризъм в България, в контекста на концепцията за 

устойчивост на бизнеса. От така формулираната цел произтичат следните 

изследователски задачи: изясняване на концепцията за устойчив туризъм; 

идентифициране и анализиране на конкретните видове специализиран 

туризъм и влияещите им фактори; формулиране на препоръки и конкретни 

мерки за устойчиво развитие на специализираните видове туризъм. 

Използваният научен инструментариум включва анализ и синтез на 

научната дискусия по проблемите за устойчиво развитие на туристическата 

индустрия, работа със статистическа информация, наблюдение.   
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2. Концептуални основи на устойчивия туризъм  
Концепцията за устойчив туризъм се развива в рамките общо приетото 

разбиране за устойчиво развитие. Под устойчиво развитие на туристическата 

дейност следва да се разбира всяко поведение на туристическото и 

свързаните с него предприятия, което създава среда за дългосрочно опазване 

на природните, културните и социалните ресурси, и подпомага 

икономическото развитие на района – място на туристическото пребиваване.  

Устойчивият туризъм е резултат от грижите полагани за опазване на 

застрашените райони като цяло. В същото време обаче той третира и 

урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно наследство, 

което е основание за по-широка рамка на тълкуване на понятието в сравнение 

с екотуризма. Устойчивият туризъм има за цел не само да минимизира 

въздействието върху биологичната среда, но и да формира възгледите на 

туристите преди и по време на пътуването им. Всички дейности в зоната на 

посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет на природните 

ресурси, т.е. да се спазва принципа за колкото се може по-икономично 

използване на ресурсите, като заедно с това да се разработи такава система за 

използване, която да гарантира възможност за дългосрочно запазване и 

потребление във времето [1]. 

Следвайки принципите на устойчивото развитие могат да се синтезират и 

изведат конкретните специфики на устойчивото развитие на туризма: 

•  Устойчивото развитие на туризма и туристическата индустрия е 

пропорционално зависимо от развитието и общото състояние на 

територията, в която се предлагат и консумират туристическите 

продукти; 

•  Все по-осъзната е необходимостта от природоопазващо поведение 

както от страна на туристическите и свързаните с тях предприятия, 

така и от страна на туристите. Това се изразява в разработването на 

туристически пакети съобразени с изискванията за устойчиво 

развитие на туристическата индустрия. През последните години се 

наблюдава увеличаващ се интерес към туристически дестинации, в 

които практикуването на устойчив туризъм е възможно. 

Впечатление прави следното обстоятелство много рядко се покриват 

всички заложени правила от концепцията за устойчиво развитие в 

разработваните туристически пакети за различните туристически 

дестинации; 

•  Увеличава се предлагането на туристически пакети свързани със 

специализираните видове туризъм, породено от установените нови и 

специфични характеристики на съвременния турист и отношението 

му към качеството на туристическия продукт и времето за почивка; 

•  Развитието на устойчив туризъм може да се разглежда като 

естествено противодействие на урбанизационните процеси, тъй като 
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се възстановява контакта с природата, насърчава се опазването на 

културно-историческото наследство в туристическата дестинация и 

се създават условия за заетост в слабо населените райони. Като 

ефект върху туристическата индустрия това може да се разглежда 

като предизвикателство за нея, тъй като тя трябва да създаде среда 

за практикуване на специализираните видове туризъм. Заедно с това 

да предложи и такова структурно съдържание на туристическия 

продукт, който да е носител не само на основните услуги, свързани с 

престоя в туристическото място, но и да отговаря на изискуемите 

условия за устойчив туризъм; 

•  Търсене на механизми за балансиране на икономическия интерес на 

туристическите предприятия и предпазване на районите от 

презастрояване и унищожаване на природни и културно-

исторически ресурси. Опазването на различните природни и 

антропогенни туристически ресурси е приоритет, който вече не 

следва да бъде само ангажимент на държавата и структурите на 

местната власт, а да бъде заложен в политиките на всички 

туристически и свързаните с тях предприятия, които участват в 

създаването на туристическия продукт; 

•  Като основни измерения на устойчивият туризъм се възприемат 

етично измерение (солидарност, толерантност, прозрачност), 

екологично измерение (опазване на наличните  и особено на 

невъзобновимите ресурси), социално измерение (намаляване на 

социалното неравенство, повишаване благосъстоянието на 

населението, интеграция, партньорство), икономическо измерение 

(разпределение и преразпределение на създадените богатства, 

рентабилност, дълготрайност) [2]. Предлагането на туристическия 

продукт трябва да отговаря на тези измерения. 

В контекста на устойчивото развитие на специализираните видове 

туризъм трябва да се обърне внимание върху проблемите за преодоляване на 

изостаналостта и обедняването в различните райони, разработването на 

работещи механизми за противодействие на замърсяването на околната 

среда, както и за превенция срещу евентуална проява на лоши практики. 

Много често понятието „устойчив туризъм” се отъждествява с 

практикуването на различни видове туризъм, които обаче включват грижи 

свързани с опазването на околната среда и в частност – на различни 

застрашени райони на планетата. Това обяснява факта, че често устойчивият 

туризъм се свързва с понятия като „мек туризъм”, „щадящ туризъм”, „зелен 

туризъм”, „отговорен туризъм” [3]. Интерес представлява използването на 

понятието „отговорен туризъм”, което се използва в рамките на концепцията 

за развитието на устойчив туризъм и е подчинен на следните цели: свеждане 

до минимум на отрицателното въздействие върху средата в туристическата 

дестинация, подобряване на икономическите ползи, жизнения стандарт на 
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местното население и условията на труд, съгласуване на взетите решения за 

развитие на туризма със засегнатите общности в региона и създаване на среда 

за по-тесни връзки с местното население. 

По отношение на развитието на устойчив туризъм в България, в подкрепа 

на защитаваната авторова теза са подбрани следните фактори от приетата 

през 1992 г. в Рио де Жанейро Декларация за устойчиво развитие:  

Принцип 3: Правото за развитие трябва да позволява еднакво посрещане на 

нуждите за равнопоставено развитие и околна среда на сегашните и 

бъдещите поколения. По отношение на туризма, това предполага създаване 

на такава организация на туристическите дейности, която да гарантира 

трайно опазване и съхраняване на околната среда и туристическите ресурси, 

като част от нея. В същата насока са и 4 и 15 принципи, които имат следното 

съдържание:  

Принцип 4: Опазването на околната среда е неразделна част от процеса на 

развитие и не може да бъде разглеждано отделно от него;  

Принцип 15: С цел да се опази околната среда, трябва широко да се прилага 

подход на превантивност от държавите в съответствие с техните 

възможности.  

Анализът на специализираната литература по въпросите за развитие на 

туристическата индустрия позволява не само едно пространно тълкуване на 

използваното понятие, но и дава широко поле за последващи анализи и 

дискусии. Една възможна дефиниция за същността на туристическата 

индустрия е: съвкупност от самостоятелни, географски обособени 

туристически предприятия, разполагащи с определена материална база и 

специализирани в производството и реализацията на туристически услуги и 

стоки с дейност и управление, обединени в едно. Заедно с това, тя може да се 

представи като обединител на производствени и непроизводствени видове 

дейности, насочени към създаването на стоки и услуги за пътуващи лица 

(туристи).  

Поведението на туристите е различно и разнопосочно. Това различие 

произтича от следното [4]:  

• Отношение към степента на организираност и неорганизираност на 

туристическите пътувания и почивки; 

• Отношение към конкретната туристическа дестинация – различните 

туристи предпочитат една и съща туристическа дестинация по 

различен начин (полиморфния характер на туриста като потребител 

се обяснява с различния начин на търсене и потребление в дадена 

туристическа дестинация, породено от различията на самите туристи); 

• Отношение към туристическата дестинация, породено от мотивите за 

предприемане на туристическото пътуване – това предполага 

възможност за предлагане на туристически пакети с различни 
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продукти включени в тях, включително и предоставянето на условия 

за практикуване на различни видове туризъм; 

• Отношение към престоя в туристическата дестинация – за едни 

туристи от изключителна важност е комфорта и комплексността на 

туристическия продукт (психоцентрици), за други са важни 

преживяванията свързани с новости, с посещения на различни 

мероприятия, с всякакви форми на активност (алоцентрици). 

Изследването на потребителското поведение в различните туристически 

дестинации позволява обособяването на три основни групи туристи според 

характера на поведението им и тяхната мотивация по време на престоя им в 

даденото туристическо място. В този смисъл може да се говори за: 

• потребители тип 3”S” (sun (слънце), sea (море), sand (пясък)); 

• потребители тип 3”E” (entertainment (развлечение), excitement 

(вълнение, силни преживявания), education (образование)); 

• потребители тип  3 ”I” (involvement (участие, ангажираност), insights 

(прозрение, самопознание), inspiration (вдъхновение, духовно 

обогатяване)).  

Така очертаните характеристики успешно могат да бъдат използвани при 

анализа на специализираните видове туризъм в контекста на концепцията за 

неговото устойчиво развитие. 

 

2. Анализ на специализираните видове туризъм 

Научната дискусия относно видовете специализиран туризъм продължава 

и понастоящем, като липсва единно виждане за това какво е видовото им 

разнообразие. Според Закона за туризма [5] специализираните видове 

туризъм са: ваканционен, културно-исторически, екологичен, здравен и 

балнеоложки, спортен, селски, конгресен, друг.  

Според Българската асоциация за алтернативен туризъм алтернативните 

форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни 

туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия 

туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания 

човешкия ресурс. Такива са: селски, екологичен, планински, приключенски 

(преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, 

проникване в неосветени пещери, преминаване на алпийски маршрути с 

водач), тематичен - свързан с културно-историческото наследство, туризъм 

свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, 

етнографията и традиционната музика и занаяти [6]. 

По данни от проведено изследване по поръчка на Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма, най-предпочитаните видове 

специализиран туризъм са: селски, културен, екотуризъм, балнеотуризъм и 

SPA туризъм, риболовен, спортен, приключенски, кулинарен, винен, ловен и 

голф туризъм. Туризмът по правило е климатично зависим и от състоянието 
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на климата се определя привлекателността на дадена туристическа 

дестинация. Това е с особена сила при тези видове туризъм, които са 

свързани с природните ресурси, които участват във формирането на 

туристическия продукт. Ефектите от сезонността в туристическото търсене, 

потребление и предлагане имат икономическо, социално и екологично 

проявление. Голяма част от специализираните видове туризъм се 

практикуват през активния летен туристически сезон. Това налага 

дефинирането на етапите в туристическите сезони, като предпоставка за 

търсене на алтернативи за развитие на специализирани видове туризъм извън 

активния туристически сезон. В съдържателен аспект сезонността се свързва 

с повтарящи се колебания, породени от влиянието на едни и същи фактори. В 

този смисъл сезонността в туризма се отъждествява с времева 

неравномерност (периодични колебания) в концентрацията на туристопотоци 

на определено място и свързаните с това туристическо предлагане, приходи 

от туристически дейности и потребление на туристически ресурси. Прието е 

сезонността в туризма да се описва с термините [7]: 

• Активен сезон – туристическото потребление и предлагане са силно 

изразени – активен летен сезон (и ски сезон през зимата); 

• Предсезон – период преди активния сезон, по-ниски цени на 

офертите и по-ниски цени на предлаганите пакети за активния сезон, 

увеличаваща се туристическа активност; 

• Следсезон – период след активния сезон, по-ниски цени на офертите, 

намаляваща туристическа активност; 

• Неактивен сезон – минимална или липсваща туристическа активност. 

Туристическото предлагане е ориентирано към офериране на 

туристически пакети за следващите сезони, който обикновено се 

предлагат и на по-ниска цена, поради по-слабото търсене; 

• Междинен (рекламен) сезон – в началото и в края на неактивния 

сезон, когато ценовите оферти са най-атрактивни. 

Основните фактори, които обуславят сезонността са природните 

(климатични особености, релеф), социалните (жизнен стандарт, свободно 

време) и психологичните фактори. Изследванията показват, че през пролетта 

и есента има повишен интерес към селски, винен, културен и ловен туризъм.  

Заради специфичните ресурси, които предполагат практикуването на 

един или друг вид туризъм, не може точно да се определи, кои видове 

специализиран туризъм имат сезонен и кои несезонен характер. Едни от най-

дискусионните видове туризъм по отношение на сезонността са спортния, 

еко- и балнеотуризма. 

В подкрепа на необходимостта от подпомагане и насърчаване развитието 

на различните видове специализиран туризъм могат да се посочат наличието 

на множество архитектурни и природни резервати, национални и природни 

паркове, защитени местности и други туристически ресурси, които са 
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благоприятстващи развитието им, а тяхното опазване и съхраняване във 

времето съответстват на коментирани вече принципи за устойчиво развитие.  

България има и добри предпоставки за развитието на винения туризъм. Като 

доказателство за това могат да се посочат множеството винарски изби 

разположени в различните винарски райони, които предлагат възможности за 

дегустация и запознаване с технологията на винопроизводство, празници и 

фестивали посветени на виното, наличието на специализирани винени 

изложения, културни обекти (музеи) свързани с лозарството и 

винопроизводството. Някои туроператори предлагат като част от 

туристическите пакети посещения на различни винарски и изби, без това да е 

част от специализиран винен маршрут. Такива са различни пешеходни или 

вело- туристически преходи или други форми предполагащи туристически 

пътувания. Това позволява обособяването на винения туризъм като една 

специфична, недостатъчно разработена ниша, която позволява 

разработването, както самостоятелен туристически продукт (маршрути за 

винен туризъм), така и като допълващ елемент на друг туристически продукт. 

Една перспективна форма за развитие на устойчив специализиран туризъм е 

този, който е свързан с практикуването на конен спорт.  

В България са популярни здравен (лечебен), спортен (активен и пасивен), 

културно-познавателен, екологичен, селски, религиозен, конгресен, делови, 

ловен и винен туризъм. Така обособените видове туризъм са в различна 

степен разпознаваеми и предпочитани от българския и чуждестранния 

турист. 

Независимо от установеното многообразие на специализирани видове 

туризъм, могат да се откроят типови общи черти, с които да се защити 

авторовата теза за развитие и насърчаване инвестирането в тези форми на 

туризъм: подчертан природоопазващ ефект, благоприятно икономическо 

влияние върху местното население и създаване на заетост, подобряване на 

общата инфраструктура на района, създаване на нови атракции съобразени с 

наличните природни и антропогенни ресурси, постигането на баланс между 

природа и застрояване, създаване на среда за взаимно опознаване и 

съпричастност към културата на страната – домакин. 

Развитието на специализираните видове туризъм е съобразено с 

отчитането на следните предимства: полза за домакинствата, които са 

ангажирани с настаняването на туристите, икономически ефекти за района 

като цяло, намаляване изтичането на капитали, запазване на културно-

историческата идентичност на туристическото място, създаване на местни, 

национални и международни партньорства и др.  

 

3. Потенциал за развитие на устойчив специализиран туризъм  

Развитието на специализираните видове туризъм зависи от 

туристическото търсене и наличните туристически ресурси в даденото 

туристическо място. В България има обособени 8 туристически района – 
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Дунавски, Стара планина, Стари български столици, Черноморски, Тракия, 

Родопски, Рило-Пирински, Софийски. За всяка община или област в страната 

могат да се изготвят рекламно-информационни карти с възможностите за 

осъществяване на туризъм, като се упоменат и видовете туризъм, които могат 

да се практикуват, съобразени с наличната инфра- и супер структура. 

Изготвянето на такива карти позволява по-задълбоченото изследване на 

потенциала на съответния район да развива туризъм. Заедно с това става 

възможно да се определи сезонността на туристическото търсене и 

предлагане и да се разработят конкретни механизми за нейното преодоляване 

там където е възможно. Това пряко кореспондира с необходимостта от 

организирането и провеждането на подходящи рекламни кампании, 

съдържащи ключовите конкурентни предимства на съответните райони. 

Туризмът може да се разглежда като специфична индустрия, която е 

едновременно икономически стимулатор и катализатор, има значимо 

отношение към устойчивото развитие и опазването на околната среда, и 

генерира културни, образователни и политически ефекти.  

Силно изразен е и мултипликационния ефект на туризма върху други 

отрасли и индустрии. Пример за това е влиянието върху транспорта, 

строителството, хранително-вкусовата промишленост, земеделието и др. 

Заедно с това могат да се посочат и редица негативни ефекти породени от 

начина, по който се осъществява развитието на туристическата индустрия: 

• Не се използва ефективно потенциала на туристически ресурси; 

• Развитието на голяма част от масовите форми на туризъм, оказват 

природоразрушаващо действие;  

• Качеството на туристическия продукт трябва да се подобрява в 

съответствие с наложените стандарти в Европейския съюз и с 

непрекъснато повишаващите се изисквания на съвременния турист.  

Оформянето на България като евтина туристическа дестинация за 

алкохолен туризъм, не е в подкрепа на концепцията за устойчив туризъм. 

Същото се отнася и за презастрояването на морските и планински курорти. 

Тези и други констатирани ефекти налагат разработването на мерки, с които 

да се повиши конкурентоспособността на българския туристически продукт. 

Нужно е да се предприемат мерки за повишаване на образователното 

равнище на заетите в туристическата индустрия, да се диверсифицира 

туристическия продукт и да се разработят туристически продукти 

съответстващи на новите директиви и изискванията в концепцията за 

устойчиво развитие. Заедно с това е необходимо разработването на 

конкретни мерки за неговото равномерно географско (териториално) 

разпределение в България, съобразено с наличните туристически ресурси и с 

оглед преодоляване на сезонността. Това безспорно ще доведе до възможност 

за развитие на специализирани видове туризъм, съответстващи на нормите за 

т. нар. „отговорен”, „мек” или „зелен” туризъм. Сериозен е и проблема с 
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промотирането на българския туристически продукт на международния 

пазар. В тази посока е нужна сериозна държавна намеса и разработване на 

цялостна концепция, в която да се включва и задълбочаване на 

сътрудничеството между държавната и местната власт, и населението което 

обитава туристическото място. Необходимо е създаването на положителен 

облик на туристическото място и на България като туристическа дестинация, 

която предлага изключителни условия за туризъм, спорт, почивка и 

развлечения. 

Независимо от възприетото разбиране за видово разнообразие на 

специализираните видове туризъм, тяхното развитие зависи от 

съдържателните им особености, наличния туристически ресурс и потенциал.  

В България има голям потенциал за развитие на специализирани видове 

туризъм [8]:  

• По отношение на ресурсите за развитие на културно-познавателен 

туризъм наличните ресурси са както следва: около 40 000 паметници 

на културата; 7 културни и два природни обекта, които са включени 

в списъка за културно наследство на ЮНЕСКО; 43 резервата; над 

160 манастира; повече от 330 музеи и галерии; множество 

фестивали; етнографско наследство;  

• За развитието на здравния туризъм в България има: повече от 600 

минерални водоизточника, разпределени в 240 находища; находища 

с лечебна кал, разположени както по Черноморието, така и във 

вътрешността на страната; 58 балнеологични курорта, подходящ 

климат за балнеолечение; инвестиране в изграждането на модерни 

балнео- и СПА хотели не само по Черноморието, но и във 

вътрешността на страната (Велинград, Хисар, Кюстендил, Банско и 

др.) и др.;  

• За практикуването на екотуризъм в страната има множество 

национални и природни паркове, разнообразен релеф и климат и 

разработени еко пътеки;  

• Развитието на селския туризъм е благоприятствано от богат 

фолклорен национален календар, създадени условия за земеделие с 

участието на туристите, наличието на множество места за 

настаняване, които са създадени в съответствие с концепцията за 

устойчив туризъм, условия за практикуване на различни видове 

спорт, кореспондиращи с предмета на туристическия престой;  

• За развитието на деловия и конгресния туризъм има създадена добра 

материална база за настаняване и за провеждане на различни масови 

мероприятия – конгреси, конференции и др. Тези видове туризъм 

обикновено са с по-високи цени от масовия туризъм и се 

практикуват целогодишно. Подпомагат развитието и на културно-

познавателния и на шопинг туризма.  
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• За развитието на голф туризма в страната има изградени голф 

игрища, които отговарят на изискванията за практикуване на този 

спорт. Голф игрища има край Каварна, София, Разлог, Боровец и 

Балчик. Много от лесничействата в България предлагат условия за 

практикуването на ловен туризъм. Страната е предпочитано място за 

лов на едър дивеч и риболов.  

 

4. Заключение  

Синтезирани и анализирани са основни проблемни области пред 

утвърждаването и позиционирането на специализираните видове туризъм. 

Установено е, че развитието на туристическата индустрия в контекста на 

концепцията за устойчиво развитие е предимство и предизвикателство, което 

е предпоставено не само от наличието на разнообразни туристически 

ресурси, но и от появилия се дисбаланс между застроена и незастроена площ, 

отлива от масов туризъм, климатичните промени, потенциала за удължаване 

на активния туристически сезон, създаването на среда за целогодишност на 

практикуването на специализирани видове туризъм и промяната в 

поведението на съвременния турист. Това налага планиране на 

туристическите продукти според районирането в страната, наличието на 

специфични туристически ресурси в региона и в съответствие с изискванията 

за устойчив туризъм. Неравномерното разположение на туристическите 

ресурси е предизвикателство пред туристическата индустрия, но и 

възможност за разработване на различни туристически пакети за 

практикуване на специализирани видове туризъм, които успешно могат да 

преодолеят както сезонността в масовия туризъм, така и настоящия 

дисбаланс в характера на туристическото предлагане. 
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Abstract. The present paper examines the problems and solutions that correlate to the 
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1. Въведение 
По своята същност инфраструктурата за пространствени данни е 

съчетание от технологии, стандарти и политики относно човешките ресурси 

и дейностите, необходими за придобиване, обработка, разпространение, 

използване, поддържане и запазване на пространствени данни. 

Информационната инфраструктура е предназначена за използване на 

пространствените данни по ефективен и гъвкав начин чрез прилагане на 

международни или регионални рамки и стандарти за географски данни, 

метаданни, потребители и инструменти, които са интерактивно свързани. 

 

2. Информационна инфраструктура в областта на горското стопанство 

Технологични  и нормативни аспект 

Информационната инфраструктура е координирана система от 

споразумения за технологични стандарти, институционални договорености и 

политики, които позволяват откриването и използването на 

геопространствена информация от страна на потребителите. Основна цел при 
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създаването на информационна структура е осигуряването на достъп и 

използване на данни и метаданни от потребителите свързването на 

инструментите и услугите в различни видове компютърни мрежи. ГИС е най-

често използваната платформа за разгръщане на работата в рамките на 

информационната инфраструктура. За постигането на поставените задачи е 

необходима добра координация между всички участници в информационния 

процес и определянето на базовите стандарти. Основните компоненти на 

една такава инфраструктура са софтуерните елементи и наборът от 

технически стандарти: 

� клиентски софтуер - за заявки и за анализ на масивите от 

пространствени данни (web браузър или desktop); 

� сервизен каталог - за откриване и достъпване до метаданни; 

� услуги за предоставяне на пространствени масиви от данни; 

� обработващи услуги - трансформации, проекции; 

� хранилище на пространствени данни; 

� ГИС софтуер - за създаване и актуализиране на пространствени 

данни; 

� международни стандарти за взаимодействието между различни 

софтуерни компоненти, като геопространствените стандарти OGC (WMS, 

WFS, GML); ISO 19115 и формати за доставка векторни и растерни данни. 

Съобразно своя обхват, обем данни, разходи и кръг от потребители 

информационната инфраструктура се развива на различни нива – 

национално, регионално или глобално ниво. Геореферираните данни за 

управление на различни процеси и явления в областта на горското 

стопанство придобиват огромна сила и са елемент от ежедневната работа на 

организациите, специалистите и всеки отделен потребител Анализът на 

редица изследователски центрове с бази данни за горите и техните 

геопортали очертават ясна тенденция за унифицирането на инфраструктурата 

на пространствените данни на всички нива. Въпреки голямото разнообразие 

от технологии и софтуерни решения, съществува стремеж към интегрирането 

на универсални среди за програмиране в различни ГИС среди, които 

позволяват да се разширят заложените инструменти, предвидени от 

разработчиците на съответните софтуери.  

Едно регионално решение за единна информационна структура в Европа 

е Директивата INSPIRE 2007[1], която е инициатива за създаване на 

инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност чрез 

въвеждане на хармонизирани условия за достъп до масиви от пространствени 

данни и услуги. Приети са общи правила и мерки в редица специфични 

области: метаданни; спецификации на данни; оперативна съвместимост; 

мрежови услуги; споделяне данни и услуги; наблюдение и докладване.  

В почти всички страни със значителни горски ресурси са създадени 

информационни системи с различни платформи и решения, като 

преобладават настолните и web ГИС решения, а сравнително по-малко са 
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представителите на СУБД платформите. Водещи страни с комерсиален 

софтуер за създаване и поддържане на бази данни за горите са [2]: 

� Канада - Woodlands,Cengea Solutions Canada, GIS, Web; Woodstock, 

Remsoft Inc., GIS, Desktop; Patchworks, Spatial Planning Systems Canada, GIS, 

Desktop; 

� Съединените щати - Cypress, American Forest, DBMS, Web; Assisi 

Forest, Assisi Software US, DBMS, Desktop; 

� Финландия - FOREST,Oy Arbonaut Ltd. Finland, GIS, Web; Zenith, 

Savcor Group Ltd. Oy Finland, DBMS, Desktop; 

� Швеция - pcSKOG, pcSKOG AB, Sweden, GIS, Desktop; 

� Великобритания - Forest Records,Wood Plan Ltd. UK, GIS, Desktop. 

Стандартизирането на инфраструктурата за геопространствени данни 

трябва да бъде основна задача за администрацията и стопанските 

организации в горския сектор у нас. Необходимо е привеждането на 

съществуващите пространствени данни за горите към изискванията на 

европейските и световните стандарти. 

Едни от основните актуални документи, в които е изразена визията и 

мерките за развитие на информационните процеси в горския сектор у нас са : 

Закон за горите (2011), Правилник за приложението му, Наредба № 6 за 

устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските 

райони в Р България (2004), Национална стратегия за устойчиво развитие на 

горския сектор в България (2006-2015); Стратегически план за развитие на 

горския сектор (2007–2011); Годишна програма на ИАГ(МЗХ) с цели и 

дейности–2012г. Изпълнението на поставените задачи за развитие на 

информационната инфрастриктура за сега е постигнато частично. Все още не 

е разработена и въведена единна национална ГИС за горите, но е изготвена 

интернет-базирана информационна система SYSTEM IAG за издаване на 

електронни документи на модулен принцип. Създаден е специализиран отдел 

в рамките на ИАГ за поддържане и управление на информационните потоци 

в горския сектор. Структурите и предприятията към Изпълнителната агенция 

по горите (ИАГ) са технически и технологично обезпечени, но въпреки 

направеното, са необходими още много усилия и средства за реализирането 

на единна информационна система и система за мониторинг на горите, като 

база за ефективното им стопанисване и устойчиво управление. 

Състояние на българската инфрастуктура за пространствени данни 

ГИС на Агенцията за кадастър АГКК (МРРБ) поддържа бази данни и 

регистри, контролира и координира дейностите, свързани с информационната 

система на кадастъра [3]. Информационната система BioMon [4] е 

разработена за нуждите на Агенцията по околна среда ИАОС (МОСВ), 

осигуряваща достъп на обществеността до данни относно реалното състояние 

на видовете и природните местообитания. Информационната система 

SmartSDI на Агенцията по информационни системи ЕСМИС (МТИТС) [5] е 

разработена за създаването на организационни и технологични предпоставки 
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за оперативно съвместяване на ГИС и на геопространствените данни в 

държавната администрация съобразно INSPIRE. Българската инфраструктура 

за пространствени данни (БИПД) [6] е прототип на геопортал, изискуем по 

INSPIRE, който предоставя данни, услуги и оперативен капацитет на 

различни български организации, участващи в информационния процес за 

горите по Закона за достъп до пространствените данни. 

Специализирани данни за горски територии на ИАГ (МЗХ)  

Агролеспроект ЕООД [7] поддържа база данни и архив за територии с 

трайно предназначение „гори”,като основен партньор на ИАГ при събиране, 

обработка, съхранение и използване на всички графични, кадастрални и 

специализирани лесоустройствени данни за горските територии. За 

разработка на планове и проекти се използва система за картиране при 

теренни работи, базирана на GPS-PDA и ГИС технологии. Информационното 

решение е базирано на софтуера ForestTrack (на NAVITEQ) с 3 основни 

модула: ForestTrackPDA - за редактиране на данни в реално време при полеви 

условия; ForestTrackPC - софтуер за съвместяване и обработка на наличните 

получените при полева работа; CadReader – софтуер за трансформация на 

CAD/ZEM, TXT и SHP файлове в подходящ за ForestTrack формат. За 

нуждите на потребителите се предоставят някои приложния програми: 

LesView и DitaView за преглед на графични и неграфични данни на ниво 

подотдел; проекти "Горско стопанско деление на България" (2005-2007) и 

"Семенни бази" (2006-2007); тестваща програма LesoTEST, предназначена за 

фирми, изработващи горскостопански планове. 

 

3. Формулиране на проблеми при реализацията на ГИС в горското 

стопанство 

На ниво входни данни: 

� използване на разнородни данни от различни източници (цифрови 

данни за горските територии; земеделски и други територии); 

� използване на въздушни снимки и сателитни изображения – с 

разлини качества, разделителна способност, време на заснимане, висока цена, 

сложна обработка; 

� проблеми при актуализиране и създаване на нови данни от теренни 

измервания с GPS поради различна позиционна точност; невъзможност за 

работа в насажденията и под склопа. 

На ниво цифрови модели: 

� липса на единен за всички организации цифров модел за територията 

на Р България; 

� липса на свободен достъп до универсални модели с известна точност 

(по-висока или по-ниска); 

� липса на метаданни за някои от съществуващите модели и данни. 

На ниво бази данни: 
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� използване на едни и същи данни при формиране на базите данни в 

различни министерства и агенции, като информацията се интерпретира, 

„изкривява” по различен начин и се дублират усилията; 

� недобро стиковане на данните за горските и земеделските територии 

по отношение на вида на територията, предназначението, начина на трайно 

ползване и собствеността (в  слоевете Leso и Cadaster) [8]; 

� използване на цифрови модели с информация за горите, получени по 

международни проекти (CORINE, Land Cover, Maps 200 000) в среда на ГИС 

(геопортали, сървъри) с различна тематична насоченост и структура, 

включващи различни слоеве; 

� проблеми с картната проекция и координатната система на данните 

при работа с разнородни по източник и мащаб графични данни. У нас 

данните за горите са в координатна система 1970г., с опит да се наложи  БГС 

2005, като през 2007 е въведена и държавната GPS мрежа. В международен 

план в редица държави се използва UTM проекция и WGS84 координатна 

система; 

� проблеми при автоматизираната навигация и използването й в 

редица мобилни приложения (както от специалисти, лесовъди, така и от 

туристи и широк кръг от потребители). 

На ниво използване на данни в ГИС: 

� не се използват „in time” възможностите на приложния ГИС софтуер 

за локализиране на възникнали събития в реално време (пожари, наводнения, 

бедствия, снеголоми), за анализ и оценка на риска, за предлагане на 

алтернативи за отстраняване на проблемите и вземане на решенията в реално 

време; 

� проблеми при конвертирането на данните и преобразуване на стари 

ГИС данни; 

� нужда от собствени конвертори и проблеми със съвместимостта на 

данните в различните ГИС приложни софтуери; 

� проблеми при кирилизация на текстовите данни и етикети и 

прехвърляне в стандартния UNICODE формат; 

� необходимост от кодиране и връзка на данните в ГИС със 

стандартите на NUTS за статистически отчети и анализи; 

� 3D възможностите на ГИС не се използват напълно, въпреки 

наличните пространствени данни и цифров модел на релефа, осигуряващи 

атрактивна визуализация, възможности за моделиране и 3D представяне на 

данните; 

� в недостатъчна степен се използват възможностите на 

съществуващия и масово използван хардуер с подобрени качества и 

параметри (с повече RAM и графичен RAM, по-добри машини, с процесори с 

повече ядра, 64-битови операционни системи и разнообразни периферни 

устройства). 

На ниво развитие на инфраструктурата: 

170



� спъва се развитието на ГИС, поради липса на единен цифров модел; 

� липса на възможност за адекватно развитие на IT и ГИС бизнеса и 

добавена стойност във вид на услуги и продукти, предназначени за граждани, 

фирми, администрация с определен достъп до данните; 

� не могат да се изпълнят задълженията за интеграция, хармонизация и 

стандартизация по различни директиви и международни изисквания. 

 

4. Примерни подходи за решаване на набелязаните проблеми 

4.1. Създаване и приемане на единен цифров векторен модел на 

територията на Р България 

Пример в подобно направление представлява управляваната от МРРБ 

ГИС на територията на Р България  [3]. Поради големия обем от поддържани 

данни в различни области и с различна степен на публичност, потребителите 

нямат свободен достъп до самия цифров модел, а могат да извличат само 

растерен формат на данни, което допълнително затрудниява интегрирането 

на тези данни в други специализирани ГИС проекти. Наличието на единен 

модел със свободен достъп ще позволи по-бързото навлизане, използване и 

оценка на реалния потенциал на ГИС в различни области от икономиката, 

политиката, обществения и социален живот в България. Цифровият модел 

трябва да съдържа следния минимум от слоеве:  

� административно - стопанско деление на страната. В това отношение 

може да бъде използван приложеният модел на деление според NUTS [9]; 

� транспортна инфраструктура, включваща пътна мрежа от различен 

тип, железопътна мрежа, транспортни комуникации (гари, пристанища, 

летища). Познаването на тези данни би дало тласък в областта на 

логистиката, свързана с превозите на товари и хора и по-специално 

оптимизирането на тези процеси и минимизирането на присъщите разходи; 

� населени места – областни центрове, градове, села; 

� географски наименования; 

� недвижими имоти - кадастрални данни на местно ниво; 

� хидрография – естествени и изкуствени водни обекти; 

� цифров модел на релефа (например, чрез хоризонтали). Подобен 

слой би спомогнал при разработването на 3D приложенията на ГИС; 

� специализирани слоеве - за управление на недвижимите имоти и 

собствеността; за устройство на териториите; за изследване на горските 

ресурси; за екологичен мониторинг, за управление на защитени зони и 

местообитания; при управление на бедствия и аварии (наводнения, пожари, 

ветровали, снеголоми); при осъществяване на проекти за 

многофункционално стопанисване на горите (МСГ) [10], за отдих и туризъм. 

4.2. Единен цифров растерен модел на територията на Р България 

Подобен модел би дал възможност за получаване на нови векторни данни 

в зависимост от конкретните нужди на организациите и стопанските субекти. 

Използването на общи растерни подложки ще спомогне за интегрирането на 
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тези допълнително получени производни данни, като допълнение към 

единния основен модел на територията на последващ етап. Потребителите и в 

момента могат да се възползват от растерни данни от спътникови 

изображения от Google Earth или други източници. Google Earth е пример за 

WMS с thick client, тъй като трябва да се инсталира специален софтуер, за да 

се използва този инструмент. Някои от проблемите на тези данни са свързани 

с недостатъчната разделителна способност и актуалността на използваните 

изображения. Възможно е композираното изображение да се състои от 

разновременни части от информация. 

4.3. Единен цифров модел на земното покритие на територията на Р 

България 

В това отношение са възможни различни източници на информация. С 

въвеждането на INSPIRE бе изградена мрежа за обмен на информация и 

услуги по точно определени 34 тематични области при оперативна 

съвместимост и стандарти на ЕС и Европейски геопортал с различни 

функционалности и възможности за достъп до информация за държавите-

членки. По проекта CORINE Земно покритие също е натрупан опит от 

използването на подобен ресурс (2000г. и 2006г.), като през настоящата 

2013г. започва следващият етап на актуализация на данните. Задаването на 

достъп и до по-старите съществуващи модели, би било полезно за изследване 

на развитието на редица процеси и явления във времето, което би позволило 

и откриване на потенциални тенденции в тяхното развитие. 

4.4. Единен цифров горскостопански модел на Р България 

Единен цифров векторен горскостопански модел на Р България  

По последни оценки за България покритието с гори обхваща над 30% от 

цялата й територия. Горите представляват изключително важен природен 

ресурс, който оказва влияние не само върху екологичните аспекти като 

подобряване на качеството на въздуха, почвите, климата, но имат и 

рекреационна функция. Горите със своите водоохранни функции са свързани 

пряко с водата като жизнено важен ресурс и са основен фактор при 

поддържане на водния баланс, което е важно за силно урбанизираните 

общества. Съвременното комплексно ползване на горите е част от идеите за 

МСГ, като горите представляват източник на важни стопански суровини. По-

голямата част от геореферираната информация, имаща отношение към 

единен специализиран горскостопански модел, трябва да е достъпна по линия 

на националното законодателство и да е задължително изискуема, което би 

могло да я направи достъпна за по-широк кръг от потребители и 

заинтересовани лица. Например, организациите и стопанските субекти от 

туристическия бранш, които имат възможност чрез подобни данни да 

разнообразят значително набора от туристически услуги, което ще доведе до 

допълнителни приходи, включително и за държавата, под формата на преки и 

непреки данъци и такси. Слоевете на този модел трябва да обхванат: 
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� горскостопански граници – държавни предприятия, регионални 

управления, горски/ловни стопанства; 

� землищни граници – едновременно имащи отношение към 

административното и горскостопанско деление. За тези векторни слоеве е 

важно да бъде въведена кодировката по NUTS; 

� горскостопански участъци, охранителни участъци, ловностопански 

райони, ловища в рамките на отделно горско/ловно стопанство; 

� горскостопански единици – на нива отдели и подотдели в рамките на 

отделно горско/ловно стопанство; 

� горски имоти - недвижими имоти и собственост в рамките на 

отделно горско/ловно стопанство; 

� населени места и управления на горски структури; 

� топографски и горски наименования; 

� горски пътища – автомобилни, тракторни, коларски, според 

класификацията в горското стопанство; 

� хидрографска мрежа - главни реки, първи, втори и трети приток; 

� релеф – изразен чрез структурните линии на релефа (мрежата от 

вододелни и водосливни линии), чрез сенки, изложения или наклони; 

� вододайни зони; 

� защитени зони и местообитания по NATURA 2000; 

� пожароопасни зони. 

Единен цифров растерен горскостопански модел на Р България : 

� спътникови изображения с голям териториален обхват. В Google 

Earth могат да се вграждат допълнителни функции и данни за горите, като 

FMAP (Pan-European Forest/Non-Forest Map 2000 и 2006), FTMAP (Pan-

European Forest Type Map 2006) и MSPA(Morphological Spatial Pattern 

Analysis); 

� цветни орторектифицирани изображения на цялата територия (от 

2006г. и от 2011г.); 

� актуални спектрозонални, цветни или черно-бели изображения – за 

нуждите на тясно специализираните изследвания и анализи (състав, дървесни 

видове, възраст, бонитет, здравословно състояние, мероприятия, нарушения). 

Организация на растерните и векторните данни на национално, 

регионално и местно ниво 

Получаването на сигурен и надежден онлайн достъп до растерното и 

векторното съдържание на национално, регионално и местно ниво, може да 

бъде организирано посредством изграждането на подходящ портален сайт, в 

който на тематичен принцип да бъде осигурен достъп до посочените 

информационни ресурси. При подобен подход, може да се гарантира 

актуалността на съдържанието, посредством периодични обновявания от 

страна на управляващата организация или структура. Реализирането на 

информационни потоци под формата на RSS, ще даде възможност на 

потребителите да бъдат информирани своевременно за настъпилите промени 
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в индексираното съдържание. В случая достъпното онлайн решение може да 

бъде произволен сайт, използващ система за управление на съдържанието 

или геопортал. При геопорталното решение, потребителите могат да имат 

възможност не само за достъп до цифровите модели, но могат да разполагат с 

необходимите инструменти и интерфейси за извършване на анализ или 

преглед на заложените в модела данни. За целите на статистическата 

обработка, достъпът до предложените ресурси, може да се осъществи 

посредством опростен модел за регистрация. Изграждането на система за 

обратна връзка, би спомогнало за бъдещото усъвършенстване на 

съществуващите цифрови модели, посредством добавяне на нови слоеве с 

информация, представляваща интерес за крайните потребители. По този 

начин могат да се оптимизират събираните данни и да се създадат условия за 

оптимизиране на съществуващата нормативна база. 

Периодично обновяване на цифровия модел с актуални данни: 

� посредством теренни геодезически и GPS измервания, 

маршрутизация и специализирани лесовъдски измервания; 

� дигитализация на съществуващи карти и векторизация на растерни 

данни; 

� интерпретация и обработка на изображения и извличане на нови 

данни. 

 

5. Заключение 
Информационните ресурси на организациите и стопанските субекти се 

превръщат във все по-важен актив на съвременните информационни и 

комуникационни технологии. Въз основа на направения анализ на 

съществуващото състояние на информационната инфраструктура в областта 

на горското стопанство и посочените проблеми, установени в процеса на 

разработване на редица практически и приложни проекти от авторите в 

областта на специализираните ГИС, могат да бъдат направени следните 

изводи : 

� Основен източник на подробни пространствени данни в горския 

сектор у нас се явява инвентаризацията на горите. Събран е архив от цялата 

графична и атрибутна база данни на горскостопанските планове в Р 

България, позициониран в ИАГ (МЗХ); 

� Постигната е стандартизация в пространствените данни за горски 

територии. Създадена е тестваща програма за приемане на тези данни в 

единен ZEM формат; 

� Съществуват проблеми с непрекъснато променящата се нормативна 

база и липсата на своевременни указания във връзка с многобройните 

изменения и допълнителни изисквания, въведени с промените в други 

свързани с горите закони, правилниците за приложение и наредбите към тях.  

Посоченият подход за изграждане на информационна структура с 

приложение на ГИС за горското стопанство би гарантирал успешно 
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прилагане на националното законодателство и методите за управление и 

устойчивост, като осигурява правилното използване на тези специфични 

информационни ресурси в зависимост от нуждите и очакванията на 

обществото като цяло.  

Създаването на устойчива информационна инфраструктура трябва да 

бъде сред основните приоритети при развитието на информационните 

ресурси на организациите и стопанските субекти. Географските 

информационни системи добавят допълнителни възможности за управление, 

извършване на анализи и вземане на крайни решения по отношение на 

съществуващите дейности в областта на горското стопанство. 
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1. Въведение 

Глобализацията предизвика промени в потребностите на хората и 

бизнеса от комуникации. Изискванията към средствата за тяхното 

задоволяване се задълбочават и разширяват. Това е и една от основните 

причини за бързото развитие на традиционните и на нови средства за 

комуникация, главно на основата на използване на съвременни 

информационни и комуникационни технологии. 

Развитието на куриерските услуги, като важно средство за комуникация, 

също се динамизира и усъвършенства технологично, в т. ч. и в нашата страна. 

На пазара на куриерски услуги у нас вече участват множество регистрирани 

куриерски оператори, между които и световно известни и позиционирани 

като DHL, TNT, FEDEX, UPS и др. Присъствието на пазара на тези утвърдени 

и признати в света организации, с техния богат опит, базиран на съвременни 

технологии, значително повлиява на нововъзникналите родни компании в 

бранша [1]. 

Ако трябва с една дума да се характеризира пазарът на куриерски услуги 

в България днес, тя e „динамичен”. Затова свидетелстват прогресивно 
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нарастващият брой на регистрираните оператори и увеличаващият се обем на 

обработените пратки. Онова, което характеризира развитието на куриерския 

бранш и определя неговия облик през последните години, е главоломното 

навлизане на високите технологии и информационните системи, и в частност 

системите за управление на взаимоотношенията с клиентите. Това мотивира 

провеждането на проучване на дейността на куриерските оператори в 

страната и по-конкретно на използваните от тях системи за управление на 

взаимоотношенията с клиенти.  

Целта на настоящата разработката е да се изследват и анализират 

обхватът и приложението на CRM системите в сферата на куриерските 

услуги, да се изведат предимствата от внедряването на тези системи и 

пречките за практическото им прилагане. 

Задачите, които следва да се решат са: (1) да се изведе степента на 

прилагане на CRM системите от куриерските организации в България – 

количествено и по видове фирми; (2) да се изведат основните предимства от 

внедряването им; (3) да се изведат мотивите за използването и резултатите от 

въвеждането на CRM системи от куриерски оператори в страната. 

 

2. Анализ на приложението на CRM системите от куриерските 

организации в страната 

Внимателният преглед на пазара на куриерски услуги в страната показва, 

че организациите в бранша предлагат много сходни като качество услуги. 

Голямата разлика между тях е отношението им към клиента и възможностите 

им за бързо реагиране. Стандартът на услугите е висок, тъй като с времето 

компаниите доставчици се адаптират точно към нуждите на клиентите и 

правят услугата достатъчно гъвкава, за да отговаря максимално на 

изискванията на потребителите. 

Мениджърите на куриерските оператори са наясно, че за да оперират 

успешно в една силно конкурентна среда, в която е особено важно 

задържането на лоялните и привличането на нови клиенти, традиционните 

средства и подходи са изчерпани. Затова те търсят нови стратегии и 

разгръщат допълнителни възможности, които да осигуряват все по-широк 

кръг потребители на техните услуги. Компаниите, предоставящи куриерски 

услуги, формират един от най-силно ориентираните към клиента сектори от 

пазара. Тяхното внимание в условията на засилена конкуренция трябва да 

бъде насочено към намаляване на различията между очакванията и 

възприятията на клиентите [2]. Това налага куриерските оператори да бъдат 

все по-иновативни и по-гъвкави, като залагат на индивидуалния подход в 

стремежа си към оптимално задоволяване на потребностите на клиентите. 

Решенията в тази посока са насочени към създаване и имплементиране на 

нови електронни приложения в работата им. Едно от средствата използвани 

от куриерските оператори в тази насока е приложението на CRM системи в 

организацията и управлението на процесите.  
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Куриерска услуга е комплексна и разнообразна услуга, както от гледна 

точка на производителите, така и за потребителите. Тя е невидима, 

променлива, интегрирана услуга и не на последно място - е информационно 

богата услуга. Именно тези характеристики правят сектора на куриерските 

услуги подходящ за приложение на CRM системите. 

По своята същност CRM представлява обща концепция и бизнес 

стратегия за развитие и поддържане на взаимоотношенията с най-ценните за 

компанията клиенти. 

В основата на CRM стратегията лежат три базови концепции, които 

могат да се обобщят по следния начин: (1) обединяване на всички възможни 

канали за комуникация с клиентите; (2) съгласуване на работата с клиенти 

между всички сътрудници на организацията; (3) обединяване на всички 

данни за клиентите в единна база от данни [3]. 

В ерата на технологиите, когато информацията за куриерските услуги, 

предлагани на пазара, буквално залива потребителите, за съвременните 

компании е от изключителна важност да притежават също толкова обемна и 

навременна информация за нуждите и потребностите на своите потенциални 

и реални клиенти. Внедряването и използването на CRM системи облекчава 

работния процес и установява единен стандарт за обслужване, даващ 

сигурност на клиента, че неговите желания и интереси ще бъдат поставени на 

първо място. Системата спомага за събиране на информация за 

предпочитания и нагласи към отделни услуги и т.н. и дава възможност за 

индивидуален подход към всеки потребител. Това е основен момент в 

управлението на комуникацията с клиентите, защото предвид силната 

конкуренция днес, за клиентите е най-лесно да сменят ползвания доставчик 

на услуги. Познаването на нуждите на клиентите и тяхното сегментиране, 

което е основното приложение на CRM системите, е от изключително 

значение за организациите в сферата на куриерските услуги.  

Във връзка с поставените цели беше проведено анкетно проучване с 

обект - куриерските организации в страната, разполагащи с функциониращ 

сайт към месец Ноември 2012 г. (39 на брой) и в частност съществуващите 

практики, свързани със CRM системите. Предмет на изследването е 

внедряването и използването на CRM системите в сектора на куриерските 

услуги. Особено внимание е обърнато на мотивацията за внедряване на 

такива системи и резултатите от тяхното прилагане. 

Анкетното проучване е проведено през периода Ноември 2012 г. – 

Декември 2012 г., като анкетните карти (съдържащи 8 въпроса) бяха 

изпратени по електронна поща до ръководствата на 39 куриерски 

организации. Броят на върнатите и валидни анкети е 30. Поради 

невъзможността за създаване на извадка, която да отговаря на изискванията 

за пълен случаен подбор, е използвана т.нар. „извадка според отзовалите се“. 

Получените данни показват, че 36,67% от включените в проучването 

куриерски организации вече ползват CRM системи, 26,67% планират 
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внедряването на такава система в близко бъдеще и 36,67% не разполагат с 

такава система и не предвиждат предприемане на действия за внедряване 

(Фиг. 1). 

От сегмента на организациите, планиращи внедряването на CRM 

системи, 50% са правили проучване/запитване за предлаганите варианти на 

системи и за евентуалните възможности за финансиране от европейски 

програми. Останалите куриерски оператори не са предприемали реални 

действия, но планират извършването на такива. 

 

36,67%

26,67%

36,67%

Използват CRM

Планират да внедрят в близко бъдеще

Hе разполагат в настоящия момент с такава система 
и не предвиждат предприемане на действия за 

нейното внедряване

 
 

Фиг. 1. Използване на CRM системи от куриерските организации в страната 

 

Анализът на събраната информация показва, че 63,63% от куриерските 

оператори, които не използват CRM системи системно събират и анализират 

информация за своите клиенти. Като в по-голямата част от тях с това е 

натоварено едно лице, в останалите няколко отдела съгласувано създават 

база данни. Те ползват специализиран софтуер и уеб базирани модули за 

обработка на заявките и управление на процесите по предоставянето на 

услугата, но не използват CRM. Относно начина на придобиване на 

информация за удовлетвореността на клиентите, проучването показва, че за 

получаването на такава информация визираните оператори прибягват до 

анкети и отзиви (14,28%), преглед на рекламациите и оплакванията на 

клиентите (28,57%), анализират честотата и обема на техните поръчки 

(42,85%). Прави впечатление, че събирането на информацията за клиентите 

от куриерските организации, които не използват CRM системи, е 

фрагментирано с основен акцент върху количествените данни за покупките 

на услугите. Анкетите се използват по-скоро инцидентно, а не системно. 

По данни на Алфа Рисърч
1
 инвестициите в CRM системи не са приоритет 

в управлението на компаниите на територията на страната. Тежката 

индустрия е най-напредничава в тази област – 15% от компаниите в този 

сектор използвате CRM системи. За леката и транспортната индустрия тези 

дялове съвпадат и са съответно по 8%. 

                                                 
1 

http://news.idg.bg/biznes/60035_finansite_sa_vodesht_faktor_vliyaesht_varhu_reshenieto_z

a_vavezhdane_na_sub/ 
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Като основна причина за изведеното изпреварващо използване на CRM 

системи в сферата на куриерските услуги в сравнение със страната като цяло 

можем да посочим спецификата на куриерските услуги, а именно: 

- Куриерската услуга е съставена от множество “частични” услуги, 

които са времево и пространствено подредени, за да изпълнят крайното си 

предназначение. 

- Предоставянето и потреблението на куриерската услуга се 

осъществява като единен във времето и пространството процес, което във 

връзка с нейното качество означава, че то не може да бъде оценено по време 

на продажбата (покупката) й. В този контекст ключов момент при 

предоставянето на куриерската услуга е управлението на очакванията на 

клиента преди, по време на и след покупката. 

- Куриерските услуги са персонифицирани услуги. Те са резултат от 

взаимодействието между два или повече субекта. Качеството на услугата 

зависи в особено висока степен от човешкия фактор. В тази насока 

значителни са преимуществата, които предоставят CRM системите за 

подобряване на комуникацията не само между организацията и клиентите, но 

и между служителите вътре в самата организация. 

- Куриерските услуги са хетерогенни и тяхното качество се формира 

като резултат от действията на различни участници в процеса на 

предоставяне на една и съща услуга. От тази гледна точка изграждането на 

единна управленска стратегия и философия по отношение на 

взаимоотношенията с клиентите и стандартизирането на процесите по 

предоставянето на услугата са от ключово значение за подобряване на 

обслужването на клиентите. 

Разпределението на куриерските оператори, използващи CRM системи 

по критерия „брой на персонала“
2
, е представено на Фиг. 2. 

Прави впечатление, че системите за управление на взаимоотношенията с 

клиентите се използват приоритетно от големите куриерски оператори, с 

персонал над 250 души - 55%. Това са основно лидерите на пазара – „Ди Ейч 

Ел“, „ТНТ България“, „Еконт Експрес“, „Ин Тайм“, „Спиди“, „Европът – 

2000“. Подобна констатация разкрива зависимост между големината на 

оператора и използването на CRM системи. Визираните фирми са сред 

куриерските оператори с най-голям пазарен дял, имат най-продължително 

присъствие на пазара и предлагат вътрешни и международни куриерски 

услуги
3
. Следователно въвеждането на CRM системи от куриерските 

оператори, свързано с инвестиционни усилия, се отразява на качеството на 

                                                 
2 Според чл.3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за малките и средни предприятия „Категорията малки и 

средни предприятия включва предприятията, които имат средносписъчен брой на персонала, по-

малък от 250 „ и „От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат 

средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души“. 
3 Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г., Анализ на пазара на 

пощенски услуги за 2011 г. 
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услугите и обслужването, и по този начин дава предимство на организациите 

в рамките на конкурентни цени. Причините за внедряването на такива 

системи от посочените оператори са не само външни (натискът от клиентите, 

конкуренцията), но и резултат на изградена вече управленска култура, 

основана на фундаменталните принципи за добро управление и философията 

на непрекъснатото подобряване. 

 

18%

27% 55%
55%

до 50

от 50 до 250

над 250

 
Фиг. 2.  Разпределение на регистрираните куриерски оператори, използващи CRM 

системи по критерия „брой на персонала“ 

 

Събраната емпирична информация показва, че CRM системите са също 

широко приложими и сред малките и средни куриерски оператори, с 

персонал до 250 души. В сравнение със страната като цяло, където едва 20%
4
 

от МСП (Малки и средни предприятия) използват или планират използване 

на CRM системи в сферата на куриерските услуги, делът на тези организации 

е над два пъти по-голям. Куриерските оператори предлагат услуги, които 

лесно могат да бъдат „репликирани“. Това, което обаче не е лесно да се 

копира и с което всеки един оператор се отличава, е нивото на обслужване и 

персоналния клиентски фокус. Поради засилената конкуренция на пазара на 

куриерски услуги съществено се намалява възможността за ценово 

стимулиране на потреблението. Търсенето на нови подходи при 

насърчаването на продажбите е свързано със значителното повишаване на 

качеството на предлаганите от компаниите услуги и формирането на нова 

комуникационна стратегия. Разбирането на клиентите и техните потребности 

не е нужно само за постигане на високо качество на обслужване, но и за 

управление на търсенето и предлагането, проектирането и планирането на 

производствения процес на услугите, което при по-малките куриерски 

оператори е от критично значение. Това налага извода, че в сферата на 

куриерските услуги МСП осъзнават необходимостта от поддържането на 

клиентска база данни и непрекъснато усъвършенстване на комуникацията с 

клиентите, като средство за създаване на лоялни клиенти и привличането на 

нови такива. 

Изводите, свързани с информацията за оценка на степента на развитие на 

дейностите по събиране на информация за клиентите и привличането и 

                                                 
4 По данни на списание Enterprise 
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задържането им, могат да се систематизират така: (1) независимо от 

големината на куриерските оператори в преобладаващата част от тях 

работата по привличането и задържането на клиенти е нормална практика; (2) 

при организациите, неизползващи CRM системи тя е фрагментна, почива на 

ограничен брой измерители, обикновено с количествен характер, без да се 

постига необходимата степен на обвързаност с резултатите от 

предоставянето на услугите. 

Анализът на данните показва, че въвеждането на CRM системи в 

значителна степен зависи от характеристиката на самите клиенти. В 27,27% 

от изследваните куриерски оператори индивидуалните потребители 

формират над 75% от приходите. Бизнес потребителите формират над 75% от 

приходите на 72,73% от куриерските оператори. Операторите използващи 

CRM системи формират приходите си основно от обслужването на бизнес 

клиенти. Процесът на покупка при тези клиенти е по-сложен отколкото при 

индивидуалните потребители, при което индивидуалните потребители често 

купуват интуитивно и импулсивно, докато при бизнес потребителите има 

анализ на възможностите, оценка на изпълнителите и т.н. Тъй като целевата 

група на визираните оператори са корпоративните клиенти, това налага 

засилена комуникация между партньорите с цел взаимно доверие и контрол 

(включително върху фактури, товарителници, коносаменти и други 

транспортни документи). Бизнес потребителите поставят акцент основно 

върху бързината на доставката, сигурността на доставката, гъвкавостта и 

качеството на обслужване, което предполага поддържане на контакт с тях 

през целия процес на изпълнение на куриерската услуга (Фиг. 3). 

Информационните потребности на бизнес потребителите са значително по-

големи от тези на индивидуалните потребители, което е още една 

предпоставка за внедряването на CRM системи. 
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Фиг. 3. Приоритетни акценти на индивидуалните и бизнес потребители5 

 

Според анкетираните, основните предимства от използването на CRM 

системите са: увеличаване на приходите и печалбата; улесняване процеса по 

превръщането на потенциалните клиенти в реални; подобряване клиентското 

                                                 
5 Получените резултати са на база оценка на приоритетите на различните групи потребители от 

страна на куриерските оператори. Използвана е скала от 1 до 10. 
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профилиране и целевия маркетинг; подобряване на обслужването чрез 

ефективна комуникация с клиентите; увеличаване на кръстосаните продажби 

и продажбата на допълнителни услуги на съществуващите клиенти; 

осъществяване на обратна връзка с клиентите; възможност за интеграция с 

други приложения и автоматизацията на информационното осигуряване на 

цялостния процес по предоставянето на услугата (Количественото 

обобщение на информацията е представено на Фиг. 4). 

 
Фиг. 4. Предимства от използване на CRM системите6  

 

От събраната и систематизирана информация можем да обобщим, че най-

голям % от анкетираните (81,82%) смятат за водещо предимство на 

използването на CRM системи подобряването на обслужването на клиентите, 

следвано от осъществяването на обратна връзка с клиентите и подобряването 

на клиентското профилиране и целевия маркетинг (72,73%). Следователно 

можем да направим изводът, че въвеждането на CRM системи от куриерските 

оператори води до оптимизиране на планирането, маркетинга, изпълнението 

на поръчките и обслужването на клиентите като цяло. 

За 45,45% от анкетираните куриерски оператори отражението върху 

взаимоотношенията с клиенти е било водещ фактор при вземането на 

решение за въвеждане на CRM, като анкетираните отново са дали по повече 

от един отговор. За други 36,36% внедряването се определя от отражението 

върху ефективността на работата, за 27,27% - от стратегическото отражение 

върху разширяването на дейността, за 18,18% - от финансовото отражение 

(Фиг. 5). Следователно, като основен мотив за внедряването на CRM 

системите в организацията и управлението на куриерските оператори можем 

да посочим осъзнатата необходимост от поставянето в центъра на бизнес 

дейността на клиентите, техните нужди и предпочитания. Това говори за 

организационната зрялост на организациите, за познаването на съвременните 

                                                 
6 Сборът от процентите е повече от 100%, тъй като анкетираните са посочили повече от едно 

предимство. 
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управленски концепции и възможностите за прилагане на адекватни 

управленски подходи, системи и методи. 
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Фиг. 5. Фактори за вземане на решение, за въвеждане на CRM системи,  

от куриерските оператори в страната 

 

Въпреки голямото приложение на CRM системите в сферата на 

куриерските услуги, все още съществуват организации, които не са ги 

внедрили към момента на провеждане на проучването. Сред основните 

причини за това анкетираните посочват: липсата на достатъчно средства 

(около 15%); приблизително същият процент оператори смята, че нямат 

нужда от такава система; останалите прилагат различен подход по отношение 

на взаимодействието с клиентите на организацията. Това идва да покаже, че 

основната пречка за внедряването на CRM системи е нежеланието на 

мениджърите и отговорните лица да се промени начинът на работа с 

клиентите, консерватизмът по отношение на такъв клас системи и 

допълнителните усилия, които трябва да се насочат към разработване, 

внедряване, настройка на системата и най-вече обучение на персонала. 

В следствие от внедряването на CRM системи куриерски оператори в 

страната отчитат следните резултати: 

-  повишаване качеството на обслужване, благодарение на ефективното 

управление на информацията за клиента, както и ускорената обработка на 

товарителниците и опростяването на документооборота;  

-  съкращаване на времето за получаване на търговски предложения с 

40%;  

- намаляване количеството на грешките в товарителниците и другите 

транспортни и отчетни документи, благодарение на автоматичния пренос на 

информация;  

-  ускоряване издаването на документи с 20%;  

-  опростяване и ускоряване на взаимодействието между фронт и бек 

офисите и куриерите;  

-  значително намаляване на броя на рекламациите;  

-  намаляване на административните разходи с между 10% и 20%;  

-  нарастване с 40% на продуктивността на труда на въвлечените в тази 

дейност сътрудници, благодарение на изградената система за поставяне на 
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задачи и контролирането на тяхното изпълнение. Намалени са загубите по 

отношение на непродуктивното работно време. 

Като обобщение използването на CRM системите в сферата на 

куриерските услуги позволява по-ефективното използване на човешките и 

времеви ресурси, повишаване качеството на обслужване и лоялността на 

клиентите. 

 

3. Заключение 

На основата на проведеното проучването на обхвата и приложението на 

CRM системите в управлението на куриерските организации в страната могат 

да се направят следните изводи: 

(1) Нивото на използване на CRM системите в сферата на куриерските 

услуги значително изпреварва използването им в страната като цяло в 

съответствие със спецификата на предлаганите услуги и засилващата се 

конкуренция в сектора; 

(2) МСП в сферата на куриерските услуги се отличават с голяма 

гъвкавост и инициативност и използват много активно възможностите 

предоставяни им от съвременните системи за управление на 

взаимоотношения с клиентите в стремежа си да „оцелеят“ в условията на 

либерализиран, основан изцяло на конкурентен принцип пазар; 

(3) Резултатите от внедряването на CRM системите в сферата на 

куриерските услуги могат да се обобщят в три направления: нарастване на 

удовлетвореността на клиентите, подобряване на ефективността и 

намаляване на разходите; 

(4) Съвременните CRM системите осигуряват на своите потребители 

огромни конкурентни предимства. Затова българските куриерски оператори 

могат да се възползват от възможностите предоставяни от европейските 

фондове за финансиране на технологични модернизации. 
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Abstract. The paper considers the coming of socially responsible business practices during 

the last decades and their transformation into part of the strategy for sustainable 

development. An accent has been put on the popular nowadays notion - Corporate Social 

Responsibility – CSR. Some of the steps, related to the rise and popularization of the CSR in 

Bulgaria have been followed. The paper is based on Kotler and Lee’s classification, 

presenting six basic initiatives, as well as certain problems, together with recommendations 

towards the process of creation and implementation of socially responsible business 

practices. The awards for CSR illustrate the best practices in Bulgaria at the moment.  

Keywords: socially responsible business practices, Corporate Social Responsibility, 

sustainable development.   

 

1. Въведение 

Корпоративната социална отговорност е съвременна, развиваща се 

концепция и нейното прилагане става все по-актуално. Тя е в духа напълно 

на глобализацията и свързаните с нея предизвикателства. Все повече 

компании оценяват дейността си, отчитайки социално отговорните практики 

и дейност, осъществявани за общото благо на обществото. 

 

2. Изложение 

Използването на социално отговорни бизнес практики е сравнително 

нова тема не само за нашата страна. Теоретичните дискусии по нея започват 

още в средата на миналия век, първоначално в САЩ. Ако до 50-те години в 

САЩ действат законови забрани и неписани правила, които спират или 

ограничават компаниите да подкрепят и да се ангажират със социални каузи, 

то вече през 60-те години повечето компании чувстват натиск да покажат 

социална отговорност и създават свои вътрешни фондации и програми за 

дарения. Първият в историята доклад на тази тема е подготвен от 

американската фирма за сладолед Ben&Jerry's, но „Shell” остава в историята 

като компанията поставила основите на корпоративната социална 

отговорност. Известен е разрасналият се обществен скандал по повод 
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решение на фирмата за потопяване на своя нефтена платформа в Северно 

море. Впоследствие „Shell” се отказва от плановете си и отразява действията 

си в аналитичен доклад със заглавие "Печалба или принципи. Трябва ли да 

избираме?". Така че общественият натиск дава началото на практиката 

бизнесът да подкрепя различни социални каузи. Той има различни форми и 

различни източници. Исканията и предложенията са инициирани от 

нестопански организации, от публичния сектор, групи със специфични 

интереси, доставчици, потенциални инвеститори, акционери, политици и пр. 

Отнасят се за области от зравеопазването до обществената сигурност, 

образование, обществено развитие, защита правата на животните, опазване 

на околната среда [1]. 

За няколко десетилетия социално отговорните бизнес практики 

постепенно се превръщат в част от мениджмънта на много организации. 

В Европа за пръв път през 1993 година Жак Делор в качеството си на 

председател на Европейската комисия се обръща към европейския бизнес с 

апела да провежда политика на социално ангажирано поведение. През 2002 г. 

Асоциацията за външна търговия (FTA) в Брюксел насочва усилията си към 

създаването на обща платформа на различните европейски етични кодекси и 

поставя основите на обща европейска система за мониторинг за социално 

съгласие. През март 2003 г. асоциацията официално създава сдружението 

Бизнес инициатива за социално съгласие (Business Social Compliance Initiative 

- BSCI), което да разработи Европейска програма за социално съгласие в 

бизнеса.  

Налице са вече първите опити на различни институции за дефиниране на 

теоретичен модел на социално отговорните бизнес практики. Постепенно се 

налага понятието “Corporate Social Responsibility - CSR - корпоративна 

социална отговорност”. 

Според „Международния форум на бизнес лидерите" корпоративната 

социална отговорност се разбира като популяризиране на практиките на 

отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат 

социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез 

максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и 

минимизиране на негативното. 

Организацията Бизнесът за социална отговорност: определя CSR - 

Corporate Social Responsibility, като „управление на бизнеса по начин, който 

отговаря или надвишава етичните, нормативните, търговските и публичните 

очаквания, които обществото има към него” (според Ф. Котлър това 

определение е по-пълно, защото включва вземането на бизнес решения, 

свързани с „етичните ценности, нормативните изисквания, както и 

уважението към хората, обществото и околната среда”). 

Според определението на Световната банка: „КСО е ангажиментът на 

бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира 
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връзка с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като 

цяло, с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както 

за бизнеса, така и за развитието“. КСО се разглежда като дейност, която не е 

еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за балансиране на трите 

стълба на устойчивото развитие – икономически растеж, развитие на 

обществото и защита на околната среда. 

В Зелената книга на Европейската комисия корпоративната социална 

отговорност има следната дефиниция: „Декларирайки своята социална 

отговорност и доброволно поемайки задължения, които надхвърлят общите 

законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички 

случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, 

защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да 

прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички 

заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост". 

„КСО е обществено движение, което набира сила и влияние заради 

нарастващите очаквания на гражданите фирмите да поемат отговорност за 

своето влияние върху средата, в която развиват своята дейност. Потребители, 

служители и инвеститори осъзнават силата, която притежават компаниите и 

полагат усилия на различни нива за глобална промяна, с надеждата, че по 

този начин земята ще стане по-добро място за живеене ” [2]. 

CSR - Corporate Social Responsibility е понятие, за което има вече място в 

учебниците по мениджмънт и бизнес етика, посветени са му и самостоятелни 

изследвания и разработки. За авторите на книгата „Корпоративна социална 

отговорност. Примери от водещи компании” на Ф. Котлър и Н. Лий, Б. 

Колев, изпълнителен директор на CSR Bulgaria казва, че те „успяват да 

преплетат добре чистите маркетингови активности с корпоративно 

отговорните дейности, като извеждат много полезни възможности за 

директна и дългосрочна печалба на компаниите и максимално развитие на 

корпоративния имидж” [3]. 

В България появата на КСО се свързва с процесите на интеграция и идва 

заедно с навлизането на международни компании и приемането на страната 

ни за пълноправен член на ЕС. 

За кратко време българският бизнес започва да обръща все по-голямо 

внимание на различните модели на социално отговорно бизнес поведение. 

Мотивите за това са различни. Освен преките ползи, които предоставят за 

компаниите, тези практики способстват в някаква степен и за оцеляване и 

конкурентоспособност в условията на глобалните икономически отношения. 

За популяризиране на корпоративната социална отговорност сред 

българските компании способстват различни инициативи на международни и 

национални организации. През 1998 година се създава Български форум на 

бизнес лидерите, а през следващата година започва проект наречен „Стандарт 

за бизнес етика”. Целта е да се подготви и подпише „Стандарт за бизнес 
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етика” на доброволна основа от компании, работещи в България. През 2003 

година се създава българска мрежа от компании, членове на инициативата 

Глобален договор. През 2007 година се приема Национален кодекс за 

корпоративно управление, а по-късно е представен и Наръчник на добрите 

практики, които се прилагат от българските компании. През 2009 година е 

приета Национална стратегия за корпоративна социална отговорност, която 

отразява отношението на държавата към тези въпроси и цели създаване и 

укрепване на благоприятна среда за осъществяване на социално отговорни 

практики. През 2010 година са разработени индикатори за измерване на 

ефективността на КСО на национално ниво и на ниво компании.  В резултат 

на всичко това социално отговорните бизнес практики се популяризират все 

повече сред българските бизнес среди. Все повече компании декларират 

своята социална и екологична ангажираност [3]. 

Създадената Българската мрежа за корпоративна социална отговорност - 

CSR Bulgaria, дава следната дефиниция: “KСО е концепция, която 

компаниите доброволно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да 

покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на своя 

бизнес, обществото и околната среда” [3]. 

Въпреки това, в практиката на българските компании в повечето случаи 

става дума за дейности като благотворителност, дарителство и други 

ограничени по обхват в тази насока. Трудно е да се говори за прилагането на 

всеобхватни, международно признати корпоративни модели и стандарти, 

като част от дългосрочна стратегия за постигане на устойчив растеж, с 

ангажименти за зачитане на човешките права, създаване на благоприятни 

условия на труд, защита на околната среда, използване на “зелени” 

технологии, намаляване използването на ресурси, борба с корупцията и 

защита на потребителите. Въпреки “нарастващият брой на компаниите, които 

декларират ангажираност към прилагането на социално отговорни практики, 

все още назначителен брой от тях представят социални отчети” [4]. 

Това, което може да се види от електронните страници на българските 

компании е, че вече е обичайно да се декларират или описват прилаганите от 

тях социално отговорни дейности. Не се забелязва единен модел, по който 

това да се прави. В зависимост от спецификата на компанията, има различни 

групи дейности. Ето няколко примера: 

В електронния сайт на “Белла България” социално отговорните бизнес 

дейности са групирани в следните области: „качество на хранене”, ”контрол 

на качеството”, „грижа за служителя” и „българска хранителна банка”. В 

сайта може да се намери информация и за други проекти, в които участва 

компанията през годините [5]. 

„КЦМ 2000 Груп” в страницата си „Социални програми” обособява 

информацията в две области: „програми по екология и БЗР” и „програми по 

социална отговорност” [6]. 
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„Софарма” АД в 26-те си страници на рубриката „Социална отговорност” 

във фирмения сайт, представя участието си в различни социални инициативи 

и проекти [7]. 

В трета глава на „Наръчник за добрите практики…” са представени 

резултати от проведено по този повод проучване сред българските публични 

компании в две части: кабинетно и анкетно. Освен положителните резултати 

в това отношение, споменават се и неща като: формално попълнена 

информация в отчетите, използване на общи и клиширани фрази без 

отношение към конкретното дружество или въобще липсваща такава. Част от 

компаниите (75%), предмет на проучването, в частта му, отнасяща се до 

идентифициране на заинтересованите лица и съобразяване с тях в 

съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика изобщо 

не ги идентифицират и нямат ясно изградена политика спрямо тях. 10% от 

компаниите идентифицират като заинтересовани лица главно клиенти, 

кредитори, доставчици, служители, бизнес партньори и изразяват готовност 

за сътрудничество [8]. 

Един от начините да се подредят, опишат и оценят социално отговорните 

бизнес практики, е използваният от Ф. Котлър и Н. Лий в цитираната по-горе 

книга. Те определят корпоративните социални инициативи като „основни 

дейности, предприемани от една корпорация, за да подкрепи обществена 

кауза и да изпълни ангажиментите си към корпоративната социална 

отговорност”. Открояват се шест основни инициативи, всяка от тях 

представени по-детайлно с типични програми, възможни ползи, възможни 

проблеми, ключови фактори за успех, време да се предприеме инициативата 

и стъпки за разработване на програмни планове. Авторите правят своите 

обобщения на базата на „преглед на сайтовете на 500-те най-успешни 

компании според списание Fortune”. Интересно е да се види и да се прецени 

дали подобен подход би могъл да се приложи към българските компании. 

Шестте социални инициативи, определени от Ф. Котлър и Н. Лий са: 

1. Популяризиране на кауза: „Корпорацията осигурява средства, 

непарични дарения или други корпоративни ресурси, за да увеличи 

информацията и загрижеността за една социална кауза или за да подкрепи 

набирането на средства, участието или доброволния труд в името на една 

кауза”. Авторите описват различни варианти със съответните примери: 

компанията „може да инициира и управлява сама популяризирането…, да е 

основен партньор в начинанието… или да е един от спонсорите”.   

2. Маркетинг, обвързан с кауза: „Корпорацията поема ангажимент в 

зависимост от продажбата на един продукт да помогне или да дари процент 

от печалбата за определена кауза. Най-често се отнася за определен продукт, 

конкретен период или за определена стойност… партнира си с нестопанска 

организация, като създава взаимноизгодно сътрудничество цел да повиши 

продажбите на някои продукти и да генерира финансова подкрепа за 
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благотворителност. …Това се приема за печеливша за всички стратегия, тъй 

като дава възможност и на потребителите да допринесат за любимата си 

кауза, без да им струва допълнителни средства”. 

3. Корпоративен социален маркетинг: “Корпорацията подкрепя 

разработването и/или реализирането на кампании за промяна на поведението 

на хората с цел да се подобрят общественото здраве, безопасност, околната 

среда или общественото благополучие”. 

4. Корпоративна филантропия: „Корпорацията прави пряко дарение за 

благотворителност или за кауза, най-често под формата на безвъзмездна 

парична помощ, дарение и/или някакви услуги”. Една от най-

разпространените инициативи. 

5. Доброволен труд за общността: „Корпорацията подкрепя и поощрява 

свои служители, дистрибутори и/или партньори и подизпълнители да отделят 

доброволно от своето време, за да подпомогнат местни обществени 

организации и каузи”. Самостоятелно или в партньорство с нестопански 

организации. 

6. Социално отговорни бизнес практики: „Корпорацията възприема и 

прилага забележими бизнес практики и инвестиции, които подкрепят 

социални каузи, за да подобрят общественото благополучие и да защитават 

околната среда”. Може да са на организацията и да се реализират от нея или в 

партньорство с други организации. Авторите са описали девет подробни 

примера от практиката на известни компании, които могат да послужат за 

илюстрация и аналог при преглед на практиките на българските компании. 

Най-често срещаните проблеми са свързани с подозрения, относно 

мотивите на компаниите, като дали действително има промяна в начина, по 

който и занапред ще се работи и доколко е съществена, както и дали това не е 

маневра за отвличане на вниманието или за прикриване на негативна 

информация. Публиките (клиенти, служители, инвеститори, регулаторни 

органи, медии и др.) търсят действия в подкрепа на думите и в изпълнение на 

обещанията. Те искат да знаят дали това е дългосрочен ангажимент или 

краткосрочна кампания, дали и как новите практики променят нещо, как 

компанията е работила преди въвеждането на новите практики и какви са 

резултатите от положените усилия.  

Препоръките в това отношение са насочени към избиране на тема, която 

отговаря на нуждите не само на бизнеса, но и на обществото; поемане на 

дългосрочни ангажименти; мотивиране на служителите; подготвяне и 

въвеждане на  инфраструктура, подкрепяща обещанията; осигуряване на 

открита, честна и пряка комуникация. Смятам за особено важно разбирането, 

че „корпоративните социални инициативи трябва да са провокативни, а не 

реактивни, и да показват истински ангажимент, а не защитен отговор”. 

И все пак, за да въвеждат социално отговорни бизнес практики, 

компаниите трябва да имат достатъчно причини. Има автори (Нели Бенова), 
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които смятат, че „българският бизнес няма причини да бъде етичен, освен 

суетното му желание да се хареса на обществото или наистина моралните си 

подбуди”.  Да се подобрява качеството на живота е несъмнено основание, но 

това би станало по-успешно, ако тези практики носят на компанията и други 

ползи, като например финансови, оперативни, маркетингови и пр. Ф. Котлър 

и Н. Лий препоръчват съчетаването на следните обстоятелства: 

- Финансов стимул и промени на бизнес практиката в полза на околната 

среда. Обикновено той идва от външна аудитория или от регулаторен орган; 

- Въвеждане на нова практика за намаляване на оперативните разходи и в 

същото време помагаща за обществена кауза; 

- Разпознаване на дадена бизнес практика като важна за даден проблем и 

неговото преодоляване; 

- Наличие на възможности за подобряване на здравето, безопасността и 

благополучието на служителите чрез промяна в бизнес практика или 

инвестиция в инфраструктура и образователни инициативи; 

- Обвързването със съответната бизнес практика да представлява важна 

отличителна черта на продукта за целевите потребители; 

- Съществуване на възможности за партньорства, които да засилят 

позицията на марката; 

- Възприемането на практиката действително да подобри качеството на 

продукта и той да получи по-висока стойност и диференциране; 

- Инвестициите или промените в начина на работа да подобрят 

взаимоотношенията с доставчици и дистрибутори и др. 

По отношение на създаването на социално отговорна бизнес практика се 

подчертава необходимостта от интегриран, планиран подход за въвеждане на 

инициативата. Изпълнителното ръководство трябва да я подкрепя и да 

участва. Бизнес практиките (нови или ревизирани) трябва да се въвеждат 

посредством активна комуникация със служителите и подходящо обучение. 

Изключително важно е да се създадат механизми за измерване, проследяване 

и отчитане на резултатите. Включително и план за продължаване на работа 

по проекта, когато целите не са постигнати. 

Все пак практиките вече са налице. В различен обхват, различна 

насоченост, с различна честота на практикуване и дори повод. Ключов 

обобщаващ елемент е думата „доброволчески”. Тя позволява да се различат 

от бизнес дейностите, определени от закона или морални и етични по своята 

същност. Има се предвид съзнателно и безвъзмезно поемане на ангажимент 

от страна на бизнеса да избира и прилага тези практики или да реализира 

своя принос [1]. 

Документ, който дава дава информация за първите стъпки за превращане 

на малкия и среден бизнес в социално отговорен е изготвеният за целта 

Наръчник за корпоративна социална отговорност за малки и средни 

предприятия [9]. Той посочва най-съществените начини, по които 
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корпоративната социална отговорност може да направи бизнеса по-успешен. 

Подбрани са 10 реални примера, взети от малки и средни предприятия от 

цяла Европа. Примерите показват как тези предприятия са станали по-

успешни благодарение на техния ангажимент към корпоративната социална 

отговорност. 

За съжаление, сред тях няма нито една българска компания. Има от 

Румъния и Турция включително. Най-често посочваните мотиви за 

предприетите от предприемачите действия в сферата на отговорното 

предприемачество са: издигане на репутацията в очите на партньори и 

клиенти; укрепване на доверието във фирмата като надежден делови 

партньор; по-висока лоялност и доверие на клиентите; добри 

взаимоотношения с местната общност; обществена подкрепа; повишена 

мотивация на персонала и съпричастност към мисията на фирмата; развитие 

на човешките ресурси. В конкретните случаи са посочени: повишаване на 

местните образователни стандарти; създаване на равноправни възможности 

за наемане на хора в неравностойно положение – най-вече инвалиди и хора 

на 45 години; възможности за гъвкаво работно време за жени с деца; 

назначаване на жени на управленски длъжности; намаляване на миграцията 

от района и социално сближаване; подпомагане развитието на района и 

интегрирането му в глобалната икономика; подчертаване на преимуществата 

на екологично безопасните продукти; уважение на ценностите.  

Като спечелени преимущества освен тези за обществото компаниите 

отбелязват увеличен обем на продажбите, репутация, контакти и пр. 

За това, което се случва в  България може да се съди по подадените през 

последната година рекорден брой проекти, състезаващи се за най-

престижните отличия за КСО. Годишните награди на БФБЛ са учредени през 

2003 г. Целта им е да популяризират дейностите на компаниите с най-

сериозен принос към корпоративната социална отговорност в България и да 

поощрят останалите фирми да развиват активна социална политика. За 

участие в конкурса са подадени 85 проекта от 49 организации от цяла 

България. Победителите са определени от независимо жури от 12 изтъкнати 

личности от областта на бизнеса, медиите, науката, правителствения и 

неправителствения сектор. Това дава основание да се счита, че наградените 

проекти в отделните пет категории са най-доброто от практиката на КСО в 

България за 2012 година. 

В категорията „Инвеститор в човешкия капитал” за най-добър е отличен 

проектът на Мобилтел  „Work-Life Balance” - част от дългосрочната политика 

на компанията за осигуряване на равновесие между професионалните 

задължения и личния живот на служителите. Следва го проектът на Нестле 

България „Програма за развитие на служителите”, който е част от стратегията 

на компанията за развитие на лидерските и професионални компетенции на 
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служители на различни нива. Трети е създаденият през 2010 г.  

доброволчески клуб на Виваком - „Vivacom Cares”.  

В категорията „Маркетинг, свързан с кауза” на първото място е на Ейвън 

Козметикс България за проекта „От любов към живота – AVON срещу рака 

на гърдата”. Целта му е да наложи културата на профилактика и да осигури 

достъпна и модерна превенция за всички жени в риск. Подгласници в тази 

категория са Каменица, за проекта „Каменица ФЕНкупа” - най-големият 

турнир по футбол за непрофесионалисти в България и АстраЗенека България 

за проекта „Заедно за здравето на жената с любов!” - инициатива в подкрепа 

на ранното откриване на рака на млечната жлеза чрез повишаване здравната 

култура и броя на жените, които приемат профилактиката като инструмент за 

борба със заболяването. 

Голямата награда в категорията „Инвеститор в знанието” получава 

Анубис-Булвест за проекта „Електронни учебници” - електронни версии на 

учебниците за 1-7 клас, които са достъпни безплатно и правят обучението 

лесно, забавно и ефективно за учители и ученици. АстраЗенека заема второ 

място с проекта „По-информирани, по-здрави!”, благодарение на който над 

10000 пациенти, диагностицирани със заболявания в три области, са 

получили възможност за професионална консултация. Трето място в 

категорията е на Солвей Соди за проекта „Академия Иновация в действие”, с 

който компанията дава шанс на талантливи млади хора да разработят и 

реализират свои иновативни идеи. 

Призът в категорията „Инвеститор в околната среда” е присъден на bTV 

Медиа Груп за проекта „Да изчистим България за един ден”. Медията 

осъществява първото национално почистване в България, в което се 

включват безпрецедентен брой доброволци – 322 000, а само за един ден са 

събрани 26 300 тона отпадъци и ликвидирани 530 незаконни сметища. Този 

приз отваря вратата на компанията и към Бизнес наградите за околна среда на 

Европейската комисия през 2014 г. в Брюксел. Втора награда е връчена на 

Кока-Кола България. Отличието е за проекта „Моят Зелен Град 2012” - 

устойчива ежегодна инициатива за опазването на околната среда, с фокус 

върху образованието и превенцията, която цели да покаже как с малка грижа 

всеки може да повлияе върху опазването на природата в градска среда. 

Третото място е на Англо-aмериканско училище (ААУ) за проекта „Най-

екологичната училищна сграда в Централна и Източна Европа”. ААУ 

инвестира 13,5 млн. евро, за да създаде уникална среда и общностен център, 

който демонстрира принципите на устойчивост и учи учениците да бъдат 

отговорни бъдещи лидери. 

Голямата награда в категорията „Инвеститор в обществото” е връчена на 

Болкан Минерал енд Майнинг, дъщерно дружество на Дънди Прешъс 

Металс, за проекта „Ада тепе – история и настояще”, който цели пълното 

спасително археологическо проучване на златодобивен рудник на възраст от 
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3500 години - най-ранната известна златна мина в Европа. Каменица е 

отличена с второ място за проекта „Алкохолът е лош шофьор”. Тя се счита  

за най-голямата КСО платформа в областта на пътната безопасност, 

провокира интереса и активното участие на обществото и медиите и печели 

доверието на държавните институции. Трето място в категорията е отсъдено 

на Мобилтел за проекта „Приеми дете. Създай бъдеще!” - проект в подкрепа 

на приемната грижа и нейното развитие.  

Целта на Годишните награди за социално отговорен бизнес е да покажат, 

че успешният бизнес и инвестицията в обществото вървят ръка за ръка, както 

и да демонстрират най-добрите примери в подкрепа на тази идея. 

Критериите, въз основа на които са определени победителите: са полза за 

обществото; работа в партньорство с други организации; ангажираност на 

целия екип на компанията в осъществяването на проектите; продължителност 

и последователност на инициативата; новаторство и оценка от страна на 

обществото. Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ са национални 

и за тях могат да бъдат номинирани компании от цялата страна, независимо 

от големината или сектора, в който работят. 

 

4. Заключение 

Каква е ролята на социално отговорните бизнес практики за българските 

компании е още трудно категорично да се каже. Доколко предприемачите са 

мотивирани от маркетингови, нормативни или етични съображения. Но може 

да се обобщи, че на сегашния момент тези практики набират популярност, 

постепенно се превръщат от инцидент в траен ангажимент. Ефектът от 

тяхното практикуване надвишава номинирането или получаването на 

съответната награда.  
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Abstract. The problems related to the security of the industrial enterprise, its reactions in 

emergency situations, security of industrial supplies and the industrial critical infrastructures 

issues are briefly viewed. The main tendencies, the nowadays characteristics of the 

environment for functioning and development of the Bulgarian industrial enterprises, the 

essence of emergencies and how they relate to the security of our society have been defined. 

The importance of “all-hazards approach” and Civil Emergency Planning conception for 

solving the revealed problems are pointed out. 
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1.  Въведение 
В съвременния свят все по-ясно се очертава тенденцията изключително 

сложните социално икономически системи да функционират и да се развиват 

в условията на конфликти, кризи, хаос и катастрофи. Конфликтите в 

обществото са породени и са проява на обективно съществуващи социални 

противоречия, отражение на дълбочинна му същност. 

 Индустриалните предприятия не правят изключение. Въпросите за 

тяхното управление в нормални условия са в много висока степен развити и 

като теория и в практиката. Съществува и един друг аспект на управлението 

на индустриалното предприятие – този свързан с реакцията му при 

извънредни ситуации. Той е част от по-големия научен проблем за 

кризисното управление на предприятията. Въпросът за подготовката и 

реакцията на индустриалното предприятие и за неговото управление в 

извънредна ситуация не ни е известно досега да е бил обект на систематично 

разглеждане в българската наука, а още по-малко има добра в тази област 

практика. В контекста на настъпилите промени в икономическата, 

политическата и социалните сфери на съвременния свят и в частност на 

българското общество разглеждането на този управленски проблем не може 

повече да бъде пренебрегвано. Неговото систематично изследване следва да 

бъде проведено както в контекста на настоящите, така и при възможни 

бъдещи условия. Настоящите условия свързваме с продължаващия Преход в 
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България и продължаващите политически, икономически, социални, 

технологични, научнообразователни и културни проблеми, които от 

противоречия и конфликти се задълбочиха до сегашната тотална обществена 

криза. Влияние оказват и процесите, протичащи в световната икономика – 

задълбочаващите се процеси на глобализация и едновременно с това 

локализация, информатизация, технологизация и отвореност на икономиката, 

световната финансово-икономическа криза. Тези процеси и проблеми 

предопределят средата, в която индустриалните предприятия функционират и се 

развиват в България. Приемайки предизвикателствата на средата и влиянието 

на вътрешните процеси на самоорганизация, в масовия случай 

индустриалните предприятия продължават да работят в неустойчив, 

мултиконфликтен, катастрофически режим на функциониране[1]. В 

светлината на тези специфични и общи предпоставки липсата на изградени 

механизми и способности да се реагира на различни по характер извънредни 

ситуации могат да доведат до още по-пагубни резултати за индустриалните 

предприятия. 

 

2. Сигурност на индустриалното предприятие и извънредни ситуации 
2.1. Среда на функциониране и развитие. Във външната за страната ни 

силно динамична и характеризираща се с висока степен на неопределеност и 

рискове среда освен споменатите във въведението фактори на преден план 

излизат глобалните заплахи, като международния тероризъм, локалните 

конфликти, опустошителните природни бедствия и свързаните с тях рискове 

за сигурността на държавите и техните граждани. Те все по-пряко засягат 

икономическите субекти, каквито са и индустриалните предприятия. Налице 

са и други фактори, които имат изключително въздействие върху 

функционирането и развитието на съвременните български индустриални 

предприятия и които са свързани с и обусловени от глобализацията и 

отвореността на икономиката, бурното и революционно развитие на 

технологиите, научно-техническия прогрес и науката, информатизацията, 

интелектуализацията, конкуренцията, динамиката на пазара и 

потребителското поведение. 

Във вътрешен план средата на функциониране и развитие на българските 

индустриални предприятия в голяма степен се предопределя от липсата на 

последователна политика и воля за позитивна промяна от управляващите, от 

една страна, а от друга – с идеализирането на пазарния модел и механичното му 

пренасяне, без той да бъде съобразен със специфичните български условия, 

народопсихологията и културната ни традиция. Тези характеристики на 

вътрешната среда за индустриалните предприятия в България водят до 

дезорганизираност, демотивираност и множество конфликти – най-вече 

икономически, социални. В резултат, след повече от двадесет години преход 

българската икономика продължава да е една от най-слабите в Европа и 

неконкурентоспособна на международния пазар.  
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2.2. Сигурността на индустриалното предприятие – работни 
определения. В широк, философски смисъл сигурността на обектите със 

социална природа означава надеждност на тяхното съществуване и 

устойчиво развитие. Проблемът за сигурността на индустриалните 

предприятия през различните фази на жизнения им цикъл (формиране, 

функциониране и развитие) в условията на преход в България е сравнително 

отдавна поставен във фокуса на икономическата и управленската наука [2]. 

Напълно възприемаме тезата, че синергетичния и конфликтологичния 

подходи, наред с класическите подходи на изследване имат своята 

незаменима роля и място при търсенето на решения на проблема за 

сигурността на индустриалните предприятия. Приемайки 

предизвикателствата на средата и влиянието на вътрешните процеси на 

самоорганизация, индустриалните предприятия и днес преобладаващо 

работят в неустойчив, може да се каже дори катастрофически режим на 

функциониране. Поради тези причини смятаме, че сигурността е една от най-

важните качествени характеристики на индустриалното предприятие. 

Определяме я като състояние, при което е осигурена защитата на 

жизненоважните дейности, функции и интереси на предприятието от външни 

и вътрешни заплахи, за да може то да осъществява своето развитие и да 

постига целите, за които е създадено. Като основен и първостепенен 

показател за състоянието на системата, сигурността характеризира не само 

нейната способност да се съхрани при промяна във външната среда, да 

функционира и да се развива оптимално, но и да въздейства на средата и да 

бъде проактивна спрямо нея.  

Нивото на сигурност на индустриалното предприятие може да се 

определи като функция от количествените стойности на различни показатели 

за сигурност, групирани, както следва: 

• Показатели за икономическа сигурност; 

• Показатели за технологична и техническа сигурност; 

• Показатели за информационна сигурност; 

• Показатели за социална и кадрова сигурност. 

Подробното разглеждане на конкретните показатели остава извън 

обхвата на настоящето изложение. Въпреки това отчитането на тези 

показатели налага още във фазата на формирането на едно индустриално 

предприятие да се проектира и заложи необходимата сигурност. На практика 

все още не са редки случаите това да се пренебрегва. Ако тази възможност е 

пропусната, като минимум би било нужно тези мерки да бъдат реализирани 

чрез предвиждане и внедряване на оперативна система за недопускане на 

превръщането на заплахите в пагубни за предприятието във фазата на 

развитието му като система. Подобен подход позволява предприятието да 

получи набор от рефлексивни и нерефлексивни свойства. Първите са 

ефективни при работа в стандартни ситуации, за които системата се 
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програмира предварително, т.е. системата реагира при рутинни въздействия. 

Вторите, при усложнена екстремална, нетривиална обстановка, когато се 

включват особени процедури. 

Именно нерефлексивните свойства присъщи на индустриалните 

предприятия в резултат от внедряването на споменатата оперативна система 

и особените процедури, които се прилагат в определени случаи 

представляват особен интерес за нас с оглед на търсенето на решения на 

разглеждания от нас проблем свързан с управлението на индустриалното 

предприятие при извънредни ситуации. В нормални условия сигурността на 

предприятието има определени параметри, които значително се изменят при 

влизането му в режим на работа в условията на извънредна ситуация. 

Една от непосредствените ни цели е в комплекса за сигурност на 

предприятието да потърсим и открием всички елементи с ключово значение 

за управлението на предприятието в извънредни ситуации.  

С оглед на казаното до тук можем да определим сигурността на 

индустриалното предприятие и като онова негово функционално 

състояние, което осигурява неутрализирането и противодействието му на 

външни и вътрешни фактори, оказващи влияние или можещи да въздействат 

деструктивно върху него. Обикновено тези фактори въздействат в посока 

влошаване на организационното му състояние или невъзможност за неговото 

функциониране и развитие. 

 

2.2. Извънредните ситуации – същност на понятието 
Извънредните ситуации са все по-чест гост в живота на социално-

икономическите системи и оказват пряко негативно въздействие върху 

функционирането и развитието им. Процесът на глобализация неумолимо 

поражда нови отношения, взаимоотношения и съответни нормативни рамки и 

обществени структури. Състоянието на традиционните институции – 

държавни, обществени, частни, се определя като кризисно от гледна точка на 

готовността и способността им да отговорят на новите, характеризиращи се с 

голяма степен на непредвидимост предизвикателства [3]. В конкретния 

случай приемаме, че извънредните ситуации (в теорията и практиката 

приложение намират и термините граждански извънредни ситуации или 

кризи с невоенен характер) са причинени от различни природни, 

антропогенни (причинени от човека) и техногенни (причинени от 

съвместните действия на човека и природата) бедствия и аварии.  

От научна гледна точка за нас представлява интерес въздействието на 

извънредните ситуации върху индустриалното предприятие и по-конкретно 

тяхното влияние върху всеки един от изграждащите го елементи като 

стопанска единица: персоналът, обединен от общата цел на предприятието, 

използващ наличните технически средства, суровини материали, технологии, 

информация и определена организация на труда за създаването на готовата 
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продукция или услуги под ръководството на управленските органи. Всеки 

един от тези елементи понася по различен начин извънредните ситуации и 

реакциите им (по отделно и в комплекс) директно въздействат наред със 

самата извънредна ситуация върху управленската структура, 

производствената структура и основните инфраструктури на предприятието. 

Какви са управленските механизми за неутрализиране на възможното 

негативно въздействие на този своеобразен автокаталичен процес или за 

недопускане изобщо на стартирането му при извънредна ситуация в 

индустриалното предприятие, са част от проблемите, стоящи във фокуса на 

научните ни търсения.  

Следва да се има предвид, че изследването на набелязания проблем 

стартира при наличието на съществени празноти и неразбории в обхвата на 

съществуващите в страната практика и процедури, които поставят под 

съмнение ефективността на действащата към момента правна и 

институционална уредба на обществените отношения в областта на 

управление при кризи на национално равнище. Да не говорим за цялостната 

липса на регламентация относно създаването на пакет от икономически 

мерки, който да гарантира икономическата устойчивост на обществото в 

процеса на управление при кризи [4]. На базата на изследванията ще бъде 

направен опит да бъде запълнена част от тази празнота, особено що се касае 

до формулирания от нас проблем. С оглед на съществуващите проблеми в 

българската обществена практика и с цел по-точното определяне на 

пътищата за разрешаване на засегнатия от нас проблем би било удачно да 

стъпим върху механизми, доказали се в практиката на други близки по 

характеристики държави и на интеграционните общности в които участва 

страната ни.  

 

3. Индустриалното предприятие и критичната индустриална 

инфраструктура – обекти на управление при извънредни ситуации 

Очертахме накратко какво ще разбираме под понятията сигурност на 

индустриалното предприятие и извънредна ситуация. Правим уговорката, че 

когато се изследва управлението на индустриалното предприятие в 

извънредна ситуация първо ще се разглеждат принципните въпроси, свързани 

с проблема. На второ място, при разкриване на пътищата за взаимодействие 

на предприятията с околната среда в условията на извънредна ситуация, във 

фокуса на вниманието ни не попада цялата съвкупност от индустриални 

предприятия. Отговорност на всяко отделно предприятие е самостоятелно да 

реализира мерки и процедури за справяне в извънредна ситуация. Тази 

отговорност се превръща в задължение с най-висок приоритет за 

предприятията, които са част от критичната индустриална инфраструктура и 

са с възлово значение за гарантирането на сигурността на доставките при 

извънредни ситуации. Изследваме главно тази група предприятия. Те са тези, 

които съвместно с държавните структури отговорни за държавната политика 
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за реагиране при извънредни ситуации, следва да търсят адекватни на 

националната ни специфика решения на засягания проблем. Така е, защото 

истинското предизвикателство при осигуряване на защитата на критичната 

инфраструктура (не само индустриалната) е координирането и споделянето 

на отговорностите между публичния сектор и участниците в критичната 

инфраструктура. На идентификацията на тази инфраструктура ще бъде 

отделено специално внимание в рамките на отделна разработка. Това е 

важно, за да може да се осигури прилагането на диференциран подход по 

отношение на работата с отделните предприятия в и извън нея, тъй като не е 

възможно да изберем подход базиран на тоталната защита от всички заплахи. 

По-продуктивно би било да пристъпим към управление на рисковете.  

Какво имаме предвид. Новите заплахи и предизвикателства поставиха 

редица въпроси, свързани с изследване на уязвимостта на съвременното 

общество и към анализ на рисковете, свързани с поддържането и 

гарантирането на неговите жизнено важни функции. Вследствие на 

настъпилите промени се оказва, че в живота на съвременния човек 

различните инфраструктури имат фундаментално значение, тъй като те са 

базисните структури (големи сложни системи), чрез които е възможно 

функционирането на съвременното обществото. Някои инфраструктури 

доставят жизнено важни услуги, продукти, ресурси на съвременното 

общество – такива, без които животът не би бил нормален или би бил 

невъзможен. В този смисъл тези жизнено важни услуги, продукти, ресурси се 

оценяват като „критични”, а инфраструктурите, чрез които се доставят, 

придобиват критична роля за обществата, поради което се наричат „критични 

инфраструктури”. Непрекъснатият процес на „доставка” на стоки и услуги за 

поддържането на съвременният стандарт и условията на живот на 

населението най-вече в развитите държави, реализиращ се чрез тази сложната 

система от инфраструктури, осигуряващи различните функции на държавата, 

се превръща в ключов за оцеляването на съвременните общества [5].След 

десетилетия на фантастичен технологичен възход съвременното общество 

едва сега започва мъчително да осъзнава дълбочината на зависимостта си от 

тях.  

Доставката на ресурси се превръща в проблем, който има стратегическо 

значение за нормалното функциониране на пренасящите тези ресурси 

съвременни критични инфраструктури, които стават все по уязвими в 

резултат на глобализацията и технологичния напредък. Разбирането на 

релацията – защита на различните критични инфраструктури и сигурността 

на доставките за тяхното функциониране във възможно най-голяма степен на 

автономност (спрямо динамично променящите се условия на обкръжаващата 

среда), се превръща в жизнено важен въпрос за качественото изпълнение на 

дейностите, свързани с обезпечаването на сигурността на съвременните 

общества. Поради тези причини на преден план излизат и въпросите свързани 

със способността на страната, отделните отрасли и дори отделните 
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предприятия да гарантира при всички ситуации съответните доставки на 

индустриални материали и изделия и свързаните с тях услуги. Самата 

подготовка, разработването и прилагането на мерки и процедури за 

осигуряване на непрекъснатост на най-важните индустриални доставки и 

услуги и тяхното справедливо и ефективно разпределение в рамките на 

страната както за граждански (цивилни), така и за военни нужди също е 

проблем с голяма сложност и от значение за управлението на предприятията 

в извънредни ситуации.  

В контекста на изложените проблеми е естествен стремежът да се 

определи българската индустриална критична инфраструктура, както и да се 

изградят работещи механизми за взаимодействие между държавата и 

индустриалните предприятия от една страна. От друга страна, освен да се 

осигури защитата на тази инфраструктура и гарантирането на сигурността на 

доставките от индустрията, е важно да се създадат механизмите за 

управление при извънредни ситуации на самите предприятия като основни 

елементи на тази система.  

Първата стъпка за разрешаването на засегнатия до тук кръг проблеми е 

свързана с осъзнаването на факта, че защитата на критичната инфраструктура 

(в нашия случай на критичната индустриална инфраструктура) е съществена 

част от по-широката проблематика на гражданското планиране за извънредни 

ситуации (CEP - Civil Emergency Planning (НАТО) или Civil Contingency 

Planning в някои страни). Фундаментално значение за съвременното 

гражданско планиране за извънредни ситуации е схващането за 

необходимостта от прилагане на подхода „защита от всички заплахи” (all-

hazards approach), който най-добре отразява необходимостта да се изграждат 

способности и гъвкавост на обществото като цяло и на различните негови 

субекти в частност за посрещане и справяне с неочакваното в различни 

негови проявления и форми. Той представя по-широка възможност да се 

премине от „реактивност” към „проактивност” и в сферата на защитата на 

критичната инфраструктура – съществен фактор за постигане на гъвкава 

обществена структура, която притежава способност за възстановяване към 

първоначално състояние или към ново състояние, наложено от промяна в 

изискванията. Основната идея на този подход е, че планирането на мерките за 

извънредни ситуации се основава на възможните последствия в случай, че се 

реализира дадена уязвимост, а изясняването на природата на конкретния 

фактор, който ги поражда има по-малко значение за процеса на управление 

на риска. Ценността на този подход е, че той може да работи за целите на 

всеобхватна защита (фокусирана върху способността да се отговори на цял 

спектър от непредвидени събития), независимо от природата на заплахата. [6] 
Този подход спомага за овладяване на естествения стремеж да се защитава 

всичко, което е изложено на риск [7]. 

Възприемането на такъв подход, наред с изучаването, адаптирането и 

прилагането на чуждия опит, ще създаде предпоставки за разрешаването на 
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разглеждания от нас проблем за управлението на индустриалните 

предприятия при извънредни ситуации в неговите различни аспекти на 

концептуално, национално и отраслово ниво, както и на ниво предприятие.  

 

4. Заключение 

Проблемът свързан с управлението на обществото като цяло, на неговите 

подсистеми и елементи в условията на извънредни ситуации с различен 

характер заема все по-централно място в съвременните изследванията с 

интердисциплинарен характер. Все по-съществена роля в справянето със 

засегнатия от нас проблем ще имат новите направления в основните науки и 

едновременно с това новите междудисциплинарни науки, сред които 

конфликтологията и социалната синергетика. На тях може да се разчита при 

изграждането на адекватни управленски механизми за кризисно и 

конфликтно управление на системите.  

Управлението при кризи и извънредни ситуации е важен елемент от 

националната сигурност и е нужно при формирането, функционирането и 

развитието й да се стъпи на модерните възгледи за сигурността, които 

акцентират върху кризите от невоенен характер. Част от приложимите според 

нас подходи и концепции представихме накратко в изложението.  

Характерът на съвременните рискове изисква коопериране на усилията и 

изграждане на сложни системи за ранно сигнализиране, превенция, реакция и 

контрол. Понастоящем отсъстват работещи системи и за ранно 

сигнализиране, и за управление при кризи на ниво държава, а още по-малко 

подобен капацитет съществува на ниво предприятие. 

Това донякъде се дължи на факта, че досегашната държава – с нейните 

институции, законите и разполагаемите си ресурси е конструирана така, че да 

обслужва нормалността. Не-нормалността и понастоящем у нас се възприема 

като изключение, като извънредна ситуация – екстремална и почти 

невъзможна. Но какво да правим днес, в обществото на риска, когато ако 

рискът се реализира, възниква извънредна ситуация, при която държавата 

като система изпада в криза? В мрежовизиращото се рисково общество 

извънредността ще зачести - тя ще започне да се превръща в норма, в 

правило - кризите ще бъдат ежедневие. А това означава, че нормалността, 

такава каквато я познаваме, ще бъде изключение, ще става по-рядка, почти 

невъзможна, докато извънредността започва да се реализира като 

обикновеност, да става и да бъде все по-честа, предсказуема, очаквана. 

В днешното общество на риска и серийно произвежданите несигурности 

обаче, всеки лошо управляван и реализирал се риск ще води с голяма 

вероятност до криза и до повишена несигурност, което ще рече до 

извънредна ситуация. Какво при тази трансформация се случва с държавата – 

с нейните институции, с нейните структури, закони и ресурси, с нейните 

субекти най-вече в икономическата сфера? Обръщането на логиката на 
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процесите, дължащо се на изтъкнатите факти не може да не доведе до 

неизбежни промени в конструкцията на държавата, нейните основни 

елементи и като цяло – в нейното досегашно функциониране.[8] Как тези 

процеси се отразяват и ще се отразяват върху икономическите субекти при 

реализирането на тяхната дейност и до какви още неизбежни промени ще 

доведат? 

Отговорът на така маркираните въпроси в изследваните от нас области – в 

случая управлението при извънредни ситуации на индустриалните 

предприятия и критичната индустриална инфраструктура ще се опитаме да 

дадем в хода на настоящите си и бъдещите творчески търсения. Тук 

направихме опит само да насочим вниманието на учените и специалистите 

към тези, според нас досега пренебрегвани проблеми, както и да  представим 

собствена гледна точка  по някои техни аспекти. 
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Abstract. Control is a management function, which is inseparable part of the 

implementation of the controlled economic and management processes in joint ventures 

with foreign participation. Control is a process of comparing the reached with expected 

results, which is made by the managers at different levels of government and if necessary, 

they take corrective actions or actions to restore their eligibility. Depending on the hierarchy 

and thence the range, strategic, tactic and operative control. Elements are considered; often 

they are of the control process – setting standards, getting results, comparing results with 

standards and the possible actions taken from there.  

Keywords: function “control”, joint ventures with foreign participation, levels of 

governmentл 

 

1. Въведение 

Наименованието на управленската функция „контролиране“ има много 

дефиниции в специализираната литература, докато по отношение на нейното 

място и съдържание в мениджмънта на смесените предприятия с 

чуждестранно участие различията са по-малки. Различните автори наричат 

тази управленска функция „контрол“ или „котролиране“. Поради това се 

посочва следното: „дейността по осъществяването  на контрола всъщност 

изгражда съдържанието на контролирането“, т. е. има съдържателно 

съвпадение на двете понятия. Освен в българската специализирана 

литература, в английската литература по мениджмънт термините control и 

controlling се използват в различен контекст и с различно значение. 

Функцията „контролиране“ може да се разглежда в по-широк смисъл, 

като се свързва с еклектичния модел на смесените предприятия с 

чуждестранно участие, който е изобразен графично на фиг. 1, тъй като 

смесените предприятия са резултат от фактори, които не могат да бъдат 
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обхванати само от една теория. Разглеждането на смесените предприятия с 

чуждестранно участие само в контекста на теорията на транзакционните 

разходи или само в контекста на теорията на стратегическия мениджмънт 

противоречи на бизнес практиката. Тяхното съвместяване и взаимно 

допълване води до използването на еклектичен модел за формирането на 

смесени предприятия с чуждестранно участие, който е в съответствие с 

комплексната действителност на съвместната дейност. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Еклектичен модел на смесени предприятия с чуждестранно участие 

 

Управленската функция „контролиране се разглежда и в по-тесен 

смисъл – само по отношение на конкретната планирана дейност и резултати 

на смесеното предприятие с чуждестранно участие като цяло, показани на 

фигура 2 в графичен модел на връзките на основните области на планиране, 
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като доставка на суровини, материали, комплектуващи изделия, техническа 

подготовка на производството, кадри, финансови взаимоотношения, сервизна 

техника, като всички те подлежат на контролиране на различните йерархични 

равнища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2. Графичен модел на връзките на основните области на планиране на JV 

 

Причините, които налагат контролирането произтичат от редица 

фактори: състоянието като цяло на смесените предприятия с чуждестранно 

участие; елементите, които ги изграждат; и връзките между сътрудниците 

между отделните йерархични равнища. 
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Обект на изследване са смесените индустриални предприятия с 

чуждестранно участие в България.  

Предмет на изследването е дейността на смесените предприятия с 

чуждестранно участие, свързана с осъществяване на връзки между отделните 

йерархични равнища и изпълнение на поставените задачи от по-високите към 

по-ниските управленски равнища, посредством упражняване на функцията 

„контролиране“. 

Актуалността на проблема се обуславя от:  

1.Снижаване на неопределеността на средата, в която работят смесените 

предприятия с чуждестранно участие, чрез контролиране както на външните, 

така и вътрешните променливи за тези предптиятия. 

2. Получаване на непрекъсната информация за състоянието на 

управлявания обект, както и за средата, в която функционират смесените 

предприятия с чуждестранно участие. 

3. Необходимост от намесата на екипа на управление, който е с културни 

различия за вземане на правилни управленски решения и предприемане на 

съответните управленски действия при съпоставяне на съществуващите 

резултати и предварително набелязаните.  

 

2. Изложение 

2.1. Характеристики на контролирането в смесените предприятия с 

чуждестранно участие 

Контролирането, осъществявано в смесените предприятия с 

чуждестранно участие представлява получаване на данни за резултатите от 

протичащите  стопански процеси и явления, сравняването им с желаните 

резултати от двамата съдружници, определяне на отклоненията, и в случай на 

необходимост, извършване на регулиращи въздействия. 

В мениджмънта на смесените предприятия с чуждестранно участие 

контролирането изпълнява три основни задачи: 

� откриване и отстраняване на бъдещи или настъпили  кризисни 

стопански ситуации; 

� откриване и отстраняване на негативни резултати и отклонения на 

процесите в стопанската дейност  и тяхното коригиране; 

� откриване на позитивни и нови възможности в стопанската дейност и 

въвеждането им в практиката на смесените предприятия с 

чуждестранно участие. 

 

2.2. Видове контролиране в смесените предприятия с чуждестранно 

участие 

Класификацията на видовете контролиране може да се осъществи по 

различни признаци. 

� В зависимост на йерархията и от там обхвата, контролирането бива 

стратегическо, тактическо и оперативно, в пряка връзка със 
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съответните видове планиране. На фиг. 3. са илюстрирани тези 

видове контролиране и основните обекти на тяхното действие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 3. Видове контролиране според йерархията в смесените предприятия с 

чуждестранно участие 

Стратегическо 

контролиране 

 

Обект на контро- 

лиране е капита- 

ловото състояние 

и резултати от 

дейността  на 

смесените пред- 

приятия с чужде- 

старнно участие 

 

Осъществява се 

от смесения 

мениджърски 

екип на висше 

равнище 

 

 

 

 

Тактическо 

контролиране 

 

Обект на контро- 

лиране е разпре- 

делението и пре- 

разпределението на  

всички ресурси, 

включително и 

финансовите между 

структурните звена 

в предприятието 

 

 

 

 

Осъществява се от 

мениджърите на 

средно ниво 

 

Оператив- 

но контро- 

лиране 

 

Обект на контро- 

лиране е използва- 

нето на ресурсите и 

движението на мате- 

риалните потоци и 

готовата продукция 

 

Осъществява се от 

мениджърите на 

нисше равнище 
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� В зависимост от моментите и избраните точки на контролиране , т. е. 

времевата взаимовръзка между процеса контролиране и 

контролирания процес, контролирането може да бъде: 

1) предварително – то се осъществява преди да започне 

контролирания процес, чрез което се определят възможностите за неговото 

нормално протичане. Обект на предварителното контролиране най-често са 

следните видове ресурси: човешки, финансови и материални, както и 

капацитета на изпълнителите, т. е. съответните звена и сътрудници. 

2)   текущо – то се извършва непосредствено в хода на работата, т. е. 

при  изпълнението на дейността или задачата. Текущото контролиране 

протича едновременно с извършването на работата или изпълнението на 

дадена задача, но е насочено най-вече към резултатите от работата или 

поставената задача. За този вид контролиране в теорията и от практиката са 

описани два варианта на осъществяването му – в текущи срокове и в 

стандартни срокове. В какви срокове да се осъществи текущото 

контролиране се определя от смесения екип от мениджъри според степента 

на ефективност на приложението им по отношение на  конкретните 

контролирани процеси. 

Контролирането в текущи срокове е това, което се извършва след 

приключване на отделните фази от процеса, т. е. на отделните му 

относително самостоятелни и относително завършени части с определени и 

контролируеми междинни резултати. 

Контролирането в стандартни срокове всъщност означава 

контролиране в определени календарни периоди или срокове  - в края на 

работния ден, всеки понеделник, към първо число на месеца, към 31.12. на 

изминалата година, т.е. то се изпълнява периодично през определени 

календарни интервали. 

3) заключително контролиране – то се извършва след като приключи 

контролирания процес. Ако се прилага самостоятелно, то трябва да се 

ограничи за процеси, които са краткотрайни и многоповтарящи се. По този 

начин могат да бъдат използвани резултатите за предимствата и 

недостатъците, които се установяват при контролирането на предходния 

процес, спрямо следващите. 

При разглеждането на контролирането на смесените предприятия с 

чуждестранно участие като процес, съществува възможност да се определят 

четири съставни елементи, т. нар. подпроцеси или фази на процесовата 

структура на контролирането. Тези съставни елементи са илюстрирани на 

фигура 4. 
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Фиг. 4. Елементи (подпроцеси, фази) на контролирането 

 

 

1) Определяне на стандарти – това са контролни критерии, които са  

приети в смесените предприятия с чуждестранно участие за сравняване на 

получаваните от контролираните процеси резултати. Контролните критерии 

представляват характеристики, величини, параметри. Като стандарти се 

използват: 

� поставените пред смесените предприятия с чуждестранно участие 
цели; 

� плановите велични, които са конкретизация на целите;  

� различните норми и нормативи за използваните ресурси; 

� специално подбрани контролни (еталонни) величини; 

� изискванията в техническите, санитарно – хигиенните, екологичните 

и другите български и европейски стандарти. 

2) Получаване на резултати – този елемент изисква: 

� наличие на информационна система, от която предоставената 
информация да бъде актуална, достоверна и навременна, за да може 

 

Сравняване на 

резултати със 

стандарти 

 

Опреде- 

ляне на 

стандарти 

 

Получа- 

ване на 

резултати 

 

Възможни действия: 

1. Бездействие 

2. Въздействие 

3. Промяна на стандарти 

1 

3 

2 

4 
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да се вземат правилни управленски решения и да се предприемат 

правилни управленски действия; 

� резултатите от контролираните дейности да бъдат измервани в 

същите мерни единици, в които са стандартите, за да може по-лесно 

да се сравнят резултатите със стандартите. 

3) Сравняване на резултати със стандарти – този елемент има 

следните изисквания: 

� динамиката на контролните процеси и контрлиращите ги процеси да 

съвпадат; 

� да бъдат определяне на нормалните граници на отклонение както на 

количествените, така и на качествените характеристики на 

контролираните процеси. 

4) Възможни действия – с тях приключва изпълнението на 

функцията контролиране. Те са съдържанието на подфункцията регулиране и 

са следните: 

� бездействие – при него смесения екип от мениджъри в смесените 

предприятия с чуждестранно учстие са взели управленско решение, 

че са изпълнили всички действия на процеса контролиране и повече 

не е необходимо да се предприемат други управленски действия; 

� въздействие – това е регулиращо действие, което може да бъде 

целенасочващо, коригиращо и/или организиращо по отношение на 

параметрите и характеристиките на стопанските и управлеските 

процеси в смесените предприятия с чуждестранно участие; 

� промяна в стандартите – промяната се предприема, ако измененията 

в характеристиките и параметрите на определени процеси са 

обективни и нерегулируеми и е необходимо да се определят нови 

стандарти или да се нанесат корекции в използваните досега. 

 

3. Заключение 

 Правилното реализиране и  прилагането на управленската функция 

„контролиране“ от страна на различните йерархични равнища, води до 

повишаване в значителна степен ефективността на управлението в смесените 

предприятия с чуждестранно участие. 

Направеното изследване, извършените анализи и оценки в смесените 

предприятия с чуждестранно участие позволяват формирането на някои 

значими за науката и практиката приноси и заключения, като по-важните от 

тях са следните: 

� в значителна степен се снижава неопределеността, риска и 

възможността за възникване на кризисни стопански и управлеснки 

ситуациии, възникнали от културни различия и кординационни 

умения; 

� конкретизират се своевременно съществуващите проблеми и се 

търсят подходящи управленски решения за тяхното отстраняване; 
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� разкриват се причините за нежелателни промени, както и 

съществуващите отклонения, и се търсят възможности за тяхното 

своевременно отстраняване; 

� съвременната стопанска действителност се характеризира с голяма 
динамика на стопанските процеси, което налага ускоряване и 

съкращаване на процеса по разработване на управленските решения, 

контролирането спомага за значително намаляване и отстраняване на 

фатални изходи от дадени екстремни ситуации, породени от 

вземането на недообмислени и ресурсно неосигурени бързи 

решения; 

� осигурява се по-тясно взаимодействие между упраляващи и 

управлявани, по-ефективно използване на ресурсите и по-добро 

изпълнение на другите управленски функции за поддържане и 

развитие на успешната дейност на смесените предприятия с 

чуждестранно участие. 

При контролирането се извършва сравняване на постигнатите с 

очакваните резултати, определят се отклонения, и ако е необходимо се 

предприемат коригиращи действия от страна на мениджърите на различните 

йерархични равнища в смесените предприятия с чуждестранно участие. 

То е обща управленска функциия, която е свързана с постигането на 

стопанските цели (печалба), като се повишава ефективността от изпълението 

на стопанските функции в смесените предприятеия с чуждестранно участие.  
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Abstract. The Resource-based view (RBV) concept emerges as an alternative approach to 

strategy formulation in the 1980-s and until the beginning of the new millennium it has 

developed as one of the mainstreams in the strategic management science. Disregarding the 

traditional paradigm ’Structure-Conduct-Performance’, researchers in RBV assume that the 

internal environment of the firm is a more reliable basis for building a strategy. The RBV 

also explains the generation of above normal returns. The purpose of this paper is to outline 

the advantages and contributions of the RBV to the strategic management of the firm, 

analyzing main theoretical findings in the resource-based literature. 

Keywords: resource-based view, company’s resources, sustained competitive advantage, 

superior firm performance 
 
1. Въведение 

Концепцията за ресурсно-базирания възглед (Resource-based view – RBV) 

на фирмата възниква в началото на 80-те години на миналия век в търсене на 

печеливши стратегии. До началото на новото хилядолетие тя се оформя като 

ново теоретично направление в стратегическия мениджмънт. В последните 

години се наблюдават и много емпирични изследвания за приложението на 

ресурсно-базирания възглед в най-различни бизнес дейности. Целта на 

настоящия доклад е да се представят в систематизиран вид особеностите на 

ресурсно-базирания възглед и тяхното значение за развитието на 

стратегическия мениджмънт. В тази връзка се анализират основните 

теоретични постановки на ресурсно-базирания възглед на предприятието в 

следните насоки: 

 предимства на ресурсно-базирания възглед пред други възгледи за 

стратегическо управление на организацията; 

 ресурсно-базираният възглед  в контекста на стратегическия анализ и 

определянето на конкурентни предимства; 

 значение на ресурсно-базирания възглед за развитието на дейността 

на организацията. 
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2. Ресурсно-базираният възглед като алтернативна парадигма в 

стратегическия мениджмънт 

До средата на 80-те години на XX в. в стратегическото управление е 

наблюдаван превес на парадигмата ‘Structure-Conduct-Performance’ (SCP), 

според която структурата на индустрията определя обхвата на фирмената 

дейност, а оттам и резултата от дейността й [1]. Поддръжниците на тази идея 

насочват стратегическия анализ към заобикалящата фирмата среда като 

основа за изграждане на своите бизнес стратегии. Така например, К. Андрюз 

възприема като изходна позиция за формулирането на стратегия 

съчетаването на силните страни на организацията с възможностите на 

външната среда. Произлезлият впоследствие SWOT анализ и до днес намира 

широко приложение в стратегическия мениджмънт [2]. Приложението на 

такъв анализ в известен смисъл е ограничено от невъзможността да се 

предвидят възможностите и заплахите на външната среда в условия на 

динамични промени. Матрицата на Ансоф по подобен начин съчетава 

способностите на фирмата (по отношение на определено производство) с 

възможностите на външната среда, като превесът е на изискванията на 

пазара/пазарите, които фирмата може да обслужва [3]. Сред SCP моделите са 

и тези на А. Чандлър, както и на М. Портър. М. Портър смята, че само 

индустрията е важна за конкурентната позиция на фирмата [4]. Моделът на 5-

те сили на М. Портър показва как фирмата може да се позиционира в дадена 

индустрия в продуктово отношение [5], отчитайки структурата на 

индустрията, или променяйки я, така че да придобие пазарна мощ [6]. 

На фона на тези схващания могат да се откроят и други гледни точки. 

Пример за това е ресурсно-базираният възглед, който поставя на заден план 

външният анализ на фирмата и приема като по-надеждна основа за 

изграждане на фирмени стратегии вътрешната ресурсна осигуреност на 

фирмата (Барни, Грант). Ресурсно-базираният възглед е в унисон с 

развитието на фирмената икономика (Е. Пенроуз; Тийс, Липман и Румелт и 

др.) и по-конкретно – на индустриалните организации (Румелт, Вернерфелт и 

др.). Това развитие е продиктувано от търсенето на източници на 

конкурентно предимство в засилващата се конкурентна среда (Барни, Грант, 

Дийрикс и Куул, Прахалад и Хамел, и др.), алтернативни на продуктово-

пазарното позициониране (Веренерфелт) [7]. 

Основната идея на ресурсно-базирания възглед е увеличаване печалбата 

на фирмата и по-конкретно – получаване на печалба над средната за дадена 

индустрия. Поддръжниците на ресурсно-базирания възглед смятат, че 

ключът към тази печалба е в създаването/установяването и използването на 

конкурентно предимство, произтичащо от ресурсите на фирмата. Под 

ресурси следва да се разбира онова, с което фирмата разполага – материални 

и нематериални активи, производствен опит, лоялност на клиентите, 

търговски контакти и др. [5], т. е. това, което Барни нарича „силни страни на 

организацията“ [8].  
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Посредством ресурсно-базирания възглед фирмата може да оцени 

ресурсната си осигуреност, източниците на конкурентни предимства и 

стратегическата си позиция по различен от маркетинговия подход начин. 

Ресурсно-базираният възглед акцентира върху спецификата на фирмените 

ресурси и способности и на тяхна база вземането на по-голяма част от 

стратегическите решения.  

В научната литература се предлагат много добре обосновани теоретични 

постановки, подкрепени с примери от практиката (IBM, Canon, Honda, 

Disney, BIC, 3М, NEC, Intel и др.) за това как ресурсите, способностите и 

компетенциите на фирмата се явяват основа при вземането на стратегически 

решения и по какъв начин това променя конкурентните позиции на фирмата 

(Вернерфелт, Барни, Дийрикс и Куул, Грант, Амит и Шуумейкър, Петераф, 

Тийс и Пизано, Прахалад и Хамел, Колис и Монгомъри, и др.) 

Специализираните емпирични изследвания във връзка с приложението на 

ресурсно-базирания възглед в стратегическото управление на фирмата обаче 

са ограничени [9]. През годините подобни изследвания са описани в 

трудовете на Фини и Камбел, 2004 г., Ривард, Реймонд и Феролт, 2006 г., 

Фахи и Смитии, 1999 г., Пителис, 2004 г., Родригес и Родригес, 2005 г., Занг 

и Ледерер, 2005 г., Прогулаки и Теотокас, 2010 г. и др. [10] В България 

проблематиката на ресурсно-базирания възглед или отделни негови аспекти е 

застъпена в трудовете на Г. Милчева, 2008 г. [11], Е. Папазов, 2009 г. [12], И. 

Керезиев, 2009 г. [13], Л. Михайлова, 2011 г. [14] и други. 

 

3. Роля и значение на ресурсно-базирания възглед в стратегическия 

мениджмънт на фирмата 

Съществува разбиране, че ресурсно-базираният възглед играе важна роля 

в стратегическия анализ на фирмата и заема централно място в процеса на 

изграждане на конкурентно предимство, въз основа на което може да бъде 

възприета конкурентна стратегия на фирмата. Научните трудове на Б. 

Вернерфелт (1984 г.), Дж. Барни (1986 г., 1991 г.) и Р. Грант (1991 г.) 

илюстрират тази роля.  

Според Дж. Барни анализът на външната среда (например, анализът на 5-

те сили на М. Портър) трябва да служи за определяне стратегическия избор 

на фирмата, но съществува реална възможност и други фирми да възприемат 

една и съща стратегия в даден отрасъл, в резултат на което да си поделят 

печалбите, тъй като външната среда е еднаква за всички тях. За да се 

отличава от своите конкуренти по отношение на избраната стратегия, 

фирмата може да заложи на ресурси, които притежава (или може да 

придобие), и които ще я направят уникална [15]. 

Практически, ресурсно-базираният възглед е свързан с установяване на 

силните страни на организацията, произтичащи от нейните стратегически 

ресурси. Стратегическите ресурси са фирмените дадености (ценен ресурс, 

придобит на по-ниска цена от очакваната възвръщаемост от него, 
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организационна култура, историческо развитие на фирмата и т.н.), които й 

позволяват формулирането и реализирането на печеливша стратегия [8], или 

материални и нематериални активи, притежавани само от нея [5], или 

човешки ресурси с уникални способности [16], или активи, които не се 

търгуват на факторните пазари, а се акумулират във фирмата [17] и др. 

Според Р. Грант стратегическият анализ би следвало да протича в 

следната последователност (фиг. 1): 

 

Подобряване на ресурсната база

Ресурси Способности
Конкурентно 

предимство
Стратегия

Идентифициране 

на ресурсите
Идентифициране на 

способностите

Оценка 

потенциала на 

ресурсите и 

способностите

Избор на 

стратегия, 

използваща 

потенциала

 
 

Фиг. 1. Рамков модел на Р. Грант [16] 

 

Моделът на Р. Грант показва базата на изграждане на конкурентно 

предимство, която очевидно се различава от вижданията на М. Портър. 

Именно промяната в подхода към изграждане на конкурентно предимство 

предопределя ролята на ресурсно-базираният възглед в стратегическия 

мениджмънт.  

Конкурентното предимство може да се базира на ресурси, с които 

фирмата разполага (включително материални и нематериални), ако те се 

намират извън влиянието на 5-те сили на Портър – така Веренерфелт  

използва модела на Портър за анализ на ресурсите и за извеждане на 

ресурсна позиция на фирмата. 

От рамковия модел на Барни (фиг. 2) за изграждане на конкурентно 

предимство е видно, че на първо място са необходими разнородност и 

немобилност на ресурсите на фирмата. В основата на разнородността и 

немобилността стоят четири характеристики на фирмените ресурси: ценност, 

рядкост, неподражаемост и незаменяемост [8]. 
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Устойчиво 

конкурентно 

предимство

 
 

Фиг. 2. Рамков модел на Барни [8] 

 

Във връзка с изложеното по-горе, значението на ресурснобазирания 

възглед може да се определи в няколко аспекта. На първо място, ресурсно-

базираният възглед позволява всеобхватна оценка на ресурсната база на 

фирмата посредством задълбочен икономически анализ [1]. 

Ресурснобазираният възглед поставя въпроси пред фирмата, свързани с 

уникалността, неопределеността на придобиване/създаване, собствеността, 

мобилността и др., свързани с ресурсите. Предложени са няколко критерия за 

оценка на ресурсите (на Вернерфелт, Грант, Дийрикс и Куул и др.), сред 

които по известен е VRIN-критерий (Value, Rareness, Inimitability, Non-

substitutability) на Барни [11], по-късно развит от него във VRIO модел (Value, 

Rarity, Inimitability and Organization) [18]. 

На следващо място, теорията за ресурсно-базирания възглед обяснява как 

фирмата да си осигури дълготрайна успешна дейност и високи печалби 

посредством използване на устойчиви конкурентни предимства, 

произтичащи от ресурсната база. Постигането на висока доходност, над 

нормалните за дадена индустрия нива, може да бъде осъществено основно по 

два начина: чрез придобиване на ресурси на несъвършени факторни пазари 

[1]; или чрез акумулиране на ценни активи, които не могат да бъдат 

имитирани [17]. 

На трето място, ресурсно-базираният възглед служи за основа на 

формулиране на стратегии, включително на диверсификационна стратегия на 

фирмата, както и на стратегии за навлизане на международни пазари 

(Вернерфелт, Барни). Според ресурсно-базирания възглед към 

диверсификация (свързана или несвързана) може да се премине чрез 

използване на ресурсите (материални, нематериални), с които фирмата 

разполага [5], или чрез използване на изградените ключови компетенции 

[19], вместо въз основа на продукти или финансови инвестиции. 

На последно, но не по-малко по важност, място може да се посочи 

значението на ресурсно-базирания възглед за подобряване на фирмената 

ефективност и ефикасност. Ефикасността и ефективността са критериите за 

оценка на оперативната дейност на предприятието. Ефикасността отразява 

връзката между резултата и разходите на центъра на отговорност, а 

ефективността е по-широк критерий, отразяващ връзката между резултатите 

на центъра на отговорност и целите [12].  
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Използвайки предимствата на ресурсите, с които разполага (може да 

разполага) фирмата действа рационално, т.е. ефективно и ефикасно, и като 

цяло допринася за подобряване на общественото благосъстояние [8]. Сами по 

себе си ресурсите, притежаващи характеристики като ценност, рядкост, 

неподражаемост и др., са по-ефективни от другите ресурси, защото 

позволяват на фирмата да произвежда по-икономично и да удовлетворява по-

добре клиентските очаквания [18].  

 

4. Заключение 

В резултат на направения анализ на основни научни достижения в 

ресурсно-базираната теория може да се обобщи следното: 

 Ресурсно-базираният възглед спомага мениджмънтът на 

организацията да открие и поддържа силните страни на 

организацията. 

 При стратегическия анализ следва да се поставя внимание върху 

ресурсите на организацията с цел по-точното определяне на 

конкурентни предимства и изработването на стратегия. 

 Ресурсно-базираното управление може да осигури развитие на 

организацията и високи печалби, ако залага на точно изработени 

критерии за ресурсна осигуреност. 

 Ресурсно-базираният възглед води до подобряване на фирмената 

ефективност и ефикасност, а от там – до увеличаване на 

общественото благосъстояние. 
От това следва, че ресурсно-базираният възглед е добра основа за 

изграждане на печеливши стратегии в различни индустрии и производства. 
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Abstract. This paper discusses the specifics of intellectual work as a system. The author 
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Management approaches have been proposed to make it a major asset of modern 

organizations. 
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1.  Въведение 

От края на ХХ век и началото на ХХІ век информацията и знанията са 

най-ценният ресурс (актив), въз основа на който се конкурират съвременните 

организации. Създатели и носители на знанията са хората на умствения труд, 

затова е естествен акцентът върху тяхното управление в съвременната 

организационна среда. 

Най-значимият и действително уникален принос на мениджмънта през 

XX век е петдесеткратното увеличение на производителността на 

работниците на ръчния труд. Продуктивността на ръчния труд създаде 

понятията „развити” и „развиващи се” икономики. Днес, основното 

предизвикателство за развитите страни е не как да направи ръчният труд 

производителен, което е вече известно, а как да увеличи производителността 

на интелектуалния труд.  

Производителността на умствения труд изисква преструктуриране на 

самата работа и превръщането й в част от система. За целта е необходимо да 

се извършат радикални промени в начина на мислене, в манталитета не само 

на лицето, извършващо умствен труд, но и от цялата организация. 

Тази статия разглежда спецификата на интелектуалния труд  като 

система. Авторът формулира основните  елементи, фази и етапи, 

способстващи за повишаване продуктивността на хората на умствен труд  и 

ефективността на организациите, работещи със знание. Дефинирани са  
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фактори, влияещи върху увеличаване на производителността на 

интелектуалния труд. Предложени са управленски подходи за 

превръщането му в основен актив на съвременните организации. 

 В статията авторът използва понятията: «интелектуален» и «умствен» 

труд, както и «хора на знание» и «работници на умствен труд»  като 

синоними. 

 

2. Основни  понятия и схващания за управление на хората на знание 

Трудът е привличал вниманието на представители от различни области 

на науката. В ранната история на човешката цивилизация той се свързва с 

прилагането на физическа сила. По-късно е разглеждан като умение в 

основата на физическото съревнование за сръчност. Адам Смит го анализира 

като източник за богатство и задоволяване на постоянно нарастващите 

човешки потребности. Американският инженер Фредерик Уинслоу Тейлър в 

резултат на двадесет годишни експерименти доказва, че в сферата на ръчния 

труд не съществуват умения, а прости, повтарящи се действия. Това, което ги 

прави продуктивни е познанието, т.е. начинът на организиране  и изпълнение 

на неквалифицираните действия. Тейлър дефинира работата като логическа 

последователност от движения. Методът  е известен като “Task management” 

или “Task analysis”, но през годините търпи промяна, получавайки името 

„Industrial Engineering”, а в Германия - „Rationalization”.  

Научният мениджмънт на Тейлър първоначално прилаган в 

производството, има огромно въздействие. Той излиза извън рамките на 

американска философия и завладява света. През последните сто години 

използваните методи, повишаващи продуктивността на ръчния труд 

(„разширяване на работата с еднотипни/разнотипни дейности”, 

„последователно назначаване на различни длъжности”, „индустриално 

инженерство”, „кръг на качеството”,”тотално управление на качеството”на 

Деминг, „непрекъснато усъвършенстване” (Кайзен), „доставките „точно на 

време”) са базирани на принципите на Тейлър. 

Докато в сферата на ръчния труд основният въпрос е : „Как трябва да се 

извърши конкретна работа?”, то при умствения труд ключовият въпрос е: 

”Каква е задачата?”. За разлика от ръчния, в сферата на  интелектуалния труд 

задачата не може да програмира работника. 

На парадигмата, че съществува или поне би трябвало да съществува един 

единствен начин за управление на хора, се основават  всички останали 

схващания за управление на персонала в организациите през 80-те години на 

миналия век [2]. Една част от тях разглеждат заетите на пълен трудов ден  

като  служители, чиито прехрана и кариера зависят от дадената организация. 

Друго схващане е, че работещите са нейни подчинени.  

За настоящата действителност те вече не са валидни. Нараства броят на 

хората, работещи на хонорар за определен договорен период към различни 

организации. Работниците на познанието или хората на умствения труд не 
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могат да се определят като подчинени, тъй като те са „съмишленици”. Те 

притежават знания за своята работа повече, отколкото мениджъра им или 

всеки друг в същата организация. Затова те трябва да бъдат управлявани като 

партньори по методите на убеждението. Като  мобилни личности, носещи 

познанието, те се ръководят сами в работата си. Спрямо тях не могат да бъдат 

прилагани „Теориите Х и У”,стимулиращи продуктивността на ръчния труд 

от времето на Фредерик Тейлър и проф.Елтън Мейо. Няколко години по-

късно Абрахам Маслоу доказва, че различните хора трябва да се управляват 

по различен начин. 

Терминът „продуктивност” съществува едва от петдесет години. 

Проявите на напредък през вековете са определяни от икономистите като 

„труд”, т.е. продуктивност на работниците. И днес повечето съвременни 

теории продължават да я третират като „външен фактор”.  

Възходът на продуктивността на работника на ръчния труд бележи 

началото си десет години след като Фредерик Тейлър започва да го изучава и 

формулира принципи за научна организация на труда. Те ще продължават да 

бъдат основни организационни принципи в страните от т.нар. „трети свят”, 

използващи предимно ръчен труд в производствената сфера.  

През 1959 г. Питър Дракър въвежда понятието "работник на умствения 

труд". Той смята, че най-важният принос, който мениджмънтът трябва да 

регистрира през XXI век е увеличаването на продуктивността на работниците 

на умствения труд. И докато за една компания през XX век най-ценни са 

производствените й съоръжения, то най-важните активи за компаниите на 

XXI век – били те в сферата на бизнеса или в друга сфера – ще бъдат 

работниците на умствения труд и тяхната продуктивност. 

 

3. Фактори за определяне и повишаване на производителността на труда 

Производителността на труда е един от основните показатели, 

характеризиращи ефективността на труда, отразена в произведените 

продукти или извършени услуги. Той показва способността на човешкия труд 

да създава материални блага.  

Производителността на хората на умствения труд се определя от ШЕСТ 

основни фактора: 

 дефиниране на задачата; 

 самоуправление и самостоятелност относно отговорността за 

производителността на техния труд; 

 постоянно усъвършенстване като част от работата им; 

 непрекъснато повишаване  и предаване на знанията; 

 не само количествено, но и оптимално качествено изражение на 

продукцията им; 

 възприемане и третиране на хората на умствения труд като „активи”, 

а не като „разходи” в организациите. 
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Факторите за повишаване на производителността на труда са:   

 квалификацията и уменията на работниците; 

 средствата и предметите на труда; 

  технологията и организацията на производство. 

В жестоката конкуренция между организациите единственият начин за 
открояване от останалите е чрез фокусиране върху факторите, които са от 
най-голямо значение за хората на знанието, а именно: възможност за 
професионална кариера и разгръщане на индивидуалните им способности и 
познания [3]. Висшият пилотаж в тази област се крие в целенасоченото 
провеждане на програмата на управление на талантите, така че вложените 
средства за реализирането й да бъдат съгласувани и да спомагат за 
постигането на конкретните цели на организацията. 

За да бъдат продуктивни хората на знанието трябва да се разглеждат като 

основен актив. Самите те са собственици на средствата за производство – 

познанието, което е преносим, огромен актив.  Това им дава възможност да 

бъдат мобилни за разлика от работниците , извършващи ръчен труд, 

притежаващи обикновено ценен опит, но не и производствени средства. 

Ръководствата на съвременните организации са длъжни да се грижат за 

запазване на активите си. Необходимо е не само да привличат хора на 

умствения труд, но и да успяват да ги задържат. Увеличавайки тяхната 

производителност, мениджърите ще спомогнат за повишаване на 

производствения капацитет на организациите, които управляват.  

Голяма част от хората на умствения труд извършват и ръчен. В книгата 

си „Мениджмънт предизвикателствата през 21 век” авторът Питър Дракър ги 

нарича „хора на технологиите”. Тази група осигурява на развитите страни 

реални и дългосрочни предимства, прилагайки познания от най-висш 

порядък в работата си. Специалистите по технологиите са най-бързо 

нарастващата група. Сред тях са лабораторни и рехабилитационни техници, 

специалисти от областите на рентгенологията, ултразвука, магнитно-

резонансната апаратура, зъболекари и зъботехнически персонал, 

автомобилни механици, инсталационни,сервизни и компютърни 

специалисти. На практика хората на технологиите  са действителните 

наследници на занаятчиите от ХIХ и ХХ век.  

В бъдеще все повече хора на ръчния труд ще стават технологични 

специалисти. Но освен специалисти, те трябва да поемат пълна отговорност 

за удовлетворяването на клиентите като им осигуряват качествено 

обслужване, т.е. „положително потребителско удовлетворение”. 

Следователно специалистите по технологиите трябва да бъдат разглеждани  

предимно като хора на умствения труд, извършващи и ръчен труд в работата 

си. Квалификацията и познанието са аспекти на труда, които изискват 

непрекъснато усвояване и усъвършенстване, за да бъде производителен. 
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4. Интелектуалният труд като система 

Сформирането на технологични екипи се превръща в основно ядро за 

всяка организация, работеща със знание. Съвкупността от елементи, 

участващи в изграждането на интелектуалния труд като система могат да 

бъдат представени във вида на фиг.1: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1. Елементи на интелектуалния  труд като система 

 

Знанията могат да бъдат: мълчаливи (скрити) и явни (експлицитни); 

концептуални и професионални (съдържателни); иновативни и други видове 

знания, според целта и използването им:  

 Know-what (знание какво). Това е фундаментално ниво на знания на 

хората (например основна информация от образованието им), но това не 

означава, че знаят кога и как да ги прилагат  за решаването на даден проблем.  

 Know-how (знание как). Способността на интелектуалните работници 

да превърнат знанията от книгите в практически резултати, т.е. за решаването 

на реални и сложни проблеми или за създаване на нововъведения.  

 Know-why (знание защо). Хората на умствения труд имат по-

задълбочени знания за комплексни причинно-следствени връзки, които са в 

основата на процесите. Тези знания им дават възможност  да се придвижат 

една стъпка по-нагоре и при ползване на знанията си да могат да реагират на 

неочаквани и несрещани ситуации.  
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 Care-why (Грижа защо). Този вид знания представляват 

самомотивирано творчество, което съществува в организацията. Това е 

единственото ниво, което не може да се подпомогне от системата за 

управление на знанията, но може да се стимулира чрез практики за 

мотивация и развитие на човешките ресурси.  

 Сore knowledge (ключово знание). Това е основното ниво на знание, 

което е необходимо, за да може фирмата да се задържи в бизнеса и да запази 

жизнеспособността си на пазара. То не винаги й дава голямо предимство пред 

конкурентите, тъй като те също го притежават, но може да създаде известни 

предимства спрямо навлизащите в отрасъла фирми. 

 Аdvanced knowledge (напреднало знание). Подобно знание позволява 

на дадена фирма убедително да диференцира своите продукти и услуги от 

тези на конкурентите на същия пазар или за същия набор от клиенти, чрез 

прилагането на по-висше знание в някои области. Този вид знание дава 

възможност на фирмата да се конкурира за водещата позиция на съответния 

пазар или пред съответните клиенти. Това знание й осигурява пълна 

жизнеспособност. Фирмата може да има същото ниво, обхват или качество на 

знанието, както и конкурентите й, обаче специфичното съдържание на 

знанието позволява тя да се диференцира от конкурентите. Например за 

предприятие, опитващо се да се конкурира в производството на платки за 

видеокепчъринг, напредналото знание се изразява в по-добър или по-

достъпен за потребителя софтуер, както и допълнителни възможности за 

поддържане на широка гама от видео стандарти, автоматични настройки и 

т.н. За фирма, разработваща уеб-сайтове, такова знание може да бъде знание 

за международните пазари и  взаимоотношения, което да използва, за да 

подобри дизайна на уеб-сайтовете като ги направи атрактивни   за клиентите. 

 Innovative knowledge (иновативно знание). Осигурява разширяване на 

пазарния дял на организацията чрез спечелване на нови клиенти, предлагайки 

им иновативни продукти или услуги; внедрявайки нови технологии, ноу-хау, 

търговски марки или патенти.  

Централно място заемат и интелектуалните качества – ерудиция, 

мисловна дейност, добра памет, бързо възприемане и осмисляне на 

информация, обща култура, а в  периферията  се  появяват  качества,  които  

имат отношение към личността, поведението и взаимоотношенията   между 

хората – стил на говорене, душевна красота, добър външен вид, заложби, 

чувство за достойнство и т.н. 

Към интелектуалните умения и способности се отнасят бързината на 

разбирането, лекотата при боравене с числа, концентрацията и 

превключването   на   вниманието,   мисловните   операции   – анализ, синтез, 

сравнение, абстрахиране и обобщение, мисловните способности - гъвкавост, 

самостоятелност, както и видовете мислене – абстрактно, логическо, 

техническо и нагледно или образно.  
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Освен  вниманието и мисленето, неразделна част на интелекта е и 

паметта – запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на определена 

информация. Обемът на паметта, бързината на запомняне, трайността на 

съхраняване, точността и усложливостта на паметта са съществени признаци 

при проявите на интелекта. Интегратор   на интелекта е мисленето със 

специфичните мисловни операции и качества на ума. 

 Интелигентността представлява по-сложен структурен елемент, 

изграждащ системата на интелектуалния труд, където  наред  с  мисленето  

участват  и  редица други  психични  процеси  и  особености  на  

личността. Признаци на интелигентност са: ерудиция, обща култура, богати 

интереси, бързо мислене, добро възпитание, културно поведение, 

комуникативност, бързо ориентиране, бързо възприемане (учене), гъвкав и 

остър ум, нравствено поведение, способности и талант, тактичност, чувство 

за мярка, етичност, съобразителност, любознателност, адекватни реакции, 

висок интелект,богата емоционалност,естетически усет, добра памет, висше 

образование, дискретност, абстрактно и нестандартно мислене, заложби за 

развитие, чувство за собствено достойнство, душевна красота, интуиция, 

чувство за хумор, добър външен вид, въображение, обективна самооценка, 

обществено–политическа ангажираност, както и енергичност, хитрост, богато 

въображение, независимост, честност, чувство за отговорност и т.н.  

Интелектуалният труд е процес, в който има 3 фази на мислене – 

ориентиране в условията на задачата, изграждане на план за действие, 

изпълнение на набелязания план за решаване на задачата и накрая сравняване 

и сверяване на получения резултат с предварително набелязаната цел. 

Производителността на умствения труд изисква преструктуриране на 

самата работа и превръщането й в част от система, включваща следните 

етапи (фиг. 2): 

За целта е необходимо да се извършат радикални промени в начина на 

мислене,организиране и управление на цялата организация. Важен етап от 

всяка една промяна е пилотният, в който  се изпробват новите идеи и се 

идентифицират проблемите , свързани с реализацията им.  Първата стъпка от 

т.нар. „пилотна проверка” се състои в откриване на група хора, извършващи 

умствен труд, които да откликнат на идеята за промяна. Следва 

продължителен и непрекъсван период от време и проява на търпение във 

въпросната група, докато се постигне желания резултат. Новите начини за 

извършване на работата могат да бъдат разпространени в цялата организация 

единствено след постигане на значително увеличаване на 

производителността на тази малка група хора на умствения труд.  
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Фиг. 2. Етапи в системата  на интелектуалния труд 

 

Посочените етапи, изграждащи умственият труд като система, изисква от 

мениджмънта: 

 да поддържа добър микроклимат, в който хората на знанието с 

тяхната компетентност да работят въз основа на постигнат баланс между 

изгода и риск; 

 да провежда фирмена политика, която да стимулира иновациите, 

изследванията и технологиите; 

 да създава нагласа за преодоляване на недоверието към 

«триъгълника на знание», включващ елементите: образование – изследване – 

иновации [1]; 

 да развива мрежа с цел установяване на партньорски връзки с 

финансовата, научната, информационната и техническата сфера; 

 да подкрепя финансово и нематериално работниците на умствения 

труд като им съдейства при организирането и разработването на защитна 

документация за налични изобретения и полезни модели и др.; 

 да осъществява активна промяна в ценностите и убежденията на 

персонала в организацията; 

 да изработва и прилага стратегии за усвояване на нови знания; 

 да организира и провежда специализирани обучения за 

усъвършенстване на професионалните умения; 

 да привлича и задържа талантливи хора с нестандартно и 

предприемаческо мислене; 

 да не допуска дисфункционално текучество. 

 

 

 

Хора на знание 

Идея за промяна 

Иновативни решения и подходи 

Увеличаване на продуктивността 
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5. Заключение 

Продуктивността на хората, извършващи  интелектуален труд, е най-

голямото мениджмънт предизвикателство на ХХI век. В развитите страни тя 

е основен фактор за устойчиво развитие и просперитет. И докато през ХХ век 

поддържането на лидерски позиции и жизнени стандарти зависи изцяло от 

повишаването на производителността на ръчния труд, то днес предимството 

се изразява в наличието и увеличаването на добре обучени и образовани хора 

за извършване на умствен труд, които са истинските активи във всяка една 

организация. Те не са обект на сливания и придобивки, те са мобилни. От 

задържането и повишаването на производителността на техния труд ще 

зависи във все по-голяма степен оцеляването на организациите. Фактът, че 

хората на умственият труд  надживяват организациите, налага промяна в 

традиционните схващания, в съществуващите концепции и управленски 

модели. 
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Abstract. Modern market realities require a continuously increasing product customization. 

The concept of Customer Order Decoupling Point (CODP) is a popular approach to increas-

ing the diversity of end items, while taking advantage of standardization/unification due to 

increased repetitiveness of operations devoted to components and/or subassemblies manu-

facturing. In the present paper, a methodological approach is developed for conducting an 

empirical research to identify factors affecting customers when a managerial decision is to 

be made about the position of the CODP. 

Keywords: Research Methodology, Customers’ Expectations, Customer Order Decoupling 

Point (CODP), Level of Customization.  

 

1. Въведение 

В съвременните пазарни условия единствената константа, на която могат 

да разчитат производствените предприятия, е непрекъснатата промяна в стра-

тегията за производство и продажби. Тя следва да бъде съобразена с динами-

ката в поведението и очакванията на клиентите. В този смисъл идеята за ин-

тегрирането на клиента в процеса на създаване на стойност е една обещаваща 

стратегия, чрез която предприятията могат да запазят конкурентната си пози-

ция. Това от своя страна превръща избора на местоположение за точката на 

контакт с поръчката нa клиента (Customer Order Decoupling Point – CODP) в 

едно от основните стратегически решения, което предприятието трябва да 

вземе и което до голяма степен предопределя неговия потенциал да удовлет-

вори специфичните изисквания на клиентите.  

В литературата [1, 2,3,4,5 и др.] се срещат различни гледни точки за това, 
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кои фактори оказват влияние при определяне местоположението на CODP. В 

[6] е направена една класификация на различните аспекти по поставения 

проблем, която обобщава в три основни групи факторите, които ограничават 

(или благоприятстват) позиционирането на CODP на едно или друго място от 

логистичната верига – (1) пазарно ориентирани фактори – фактори, харак-

теризиращи търсенето; (2) фактори, характеризиращи продукта и (3) фак-

тори, характеризиращи производствения процес. 

Съществуващите подходи за избор на местоположението на CODP най-

често придават твърде голямо значение само на един или малко на брой фак-

тори и се ограничават до това, да определят силните и слабите страни на раз-

личните варианти за позицията на CODP. Така например, според [7] CODP 

трябва да е позиционирана така, че да осигури оптимален баланс между две 

противоречащи си характеристики на системата: производителност-гъвка-

вост. При това, когато целта на предприятието е да предложи конкурентна 

цена на крайното изделие, тенденцията е CODP да се измества към края на 

процеса (в този случай предприятието реализира икономии от мащаба на 

производство/Economy of Scale). От друга страна, когато целта е да се удов-

летворят специфичните изисквания на клиентите, тогава тенденцията е CODP 

да се измества към началото на процеса. Една такава постановка на проблема 

придава твърде голямо значение само на един фактор – цената на крайното 

изделие и не отчита възможността значението му за клиента да се променя в 

зависимост от проявлението на други фактори като качество, функционални 

особености на изделието, уникалност на изделието, бързина на доставка и 

др. Друг подход се основава на показателя „P/D Ratio” [8], който 

представлява отношение на времето за производство към времето за доставка 

на крайното изделие. Тук може да се окаже подходящо да се изследва колко е 

приемливото за клиента време за доставка на крайното изделие в този 

контекст да се определят границите, в които CODP може да варира. Olhager 

[9] е на мнение, че освен „P/D Ratio” при определяне на позицията на CODP 

трябва да се вземе пред вид и т. нар. „Относителна променливост на тър-

сенето” (Relevant Demand Volatility – RDV). В [10, 11] определящото съобра-

жение за позиционирането на CODP е свързано със „взаимообвързаността“ 

между отделните работи/операции от процеса – независими/зависими/взаи-

мозависими. 

В крайна сметка може да се обобщи, че в различните подходи за избор на 

позицията на CODP водеща е ролята и преценката на предприятието, а виж-

дането на клиента до голяма степен се пренебрегва. По мнението на авторите 

на настоящата публикация важен аспект на разглежданата проблематика е да 

бъде изследвано как клиентът гледа на евентуалното си съучастие при фор-

миране на крайното изделие. 

Също така прави впечатление, че значението на различните фактори, 

влияещи при избора на CODP, се представя твърде общо, без да се отчита спе-

цификата и особеностите на осъществяваната производствена дейност и ха-
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рактеристиките на конкретния пазар, на който оперира предприятието. Пред-

вид това може да се направи заключението, че при избора на местоположе-

нието на CODP трябва да се отчита комплексното влияние на онези фактори, 

които за конкретната ситуация могат да бъдат определени като значими. 

Изложеното до тук налага необходимостта от свиване на широкия кон-

текст на разглежданата проблематика и изследване валидността на установе-

ните чрез проведено литературно проучване фактори за конкретен бранш/ 

предприятие, а също и да се формира по-ясна представа относно виждането 

на клиента за позицията на CODP. 

Целта на настоящата публикация е да бъде предложен методически под-

ход за изследване, с помощта на който да бъдат идентифицирани групите 

фактори с ключова роля при вземането на решение от страна на клиента от-

носно евентуалното му съучастие при формиране на крайното изделие. 
 

2. Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи 

на клиента при вземане на решение за местоположението на CODP 

Емпиричното изследване следва да бъде проведено при спазване на пос-

ледователността, показана на фигура 1. 

2.1. Определяне на обекта и предмета на изследването 

За обект на конкретното емпирично изследване са избрани предприятия-

та от мебелната промишленост. Този избор е мотивиран от факта, че мебел-

ното производство е един от промишлените сектори, които предполагат голя-

мо разнообразие на възможностите за съучастие на клиента при формиране 

на крайното изделие. 

Пряко свързан с обекта е предметът на изследването – проблемите, 

свързани с идентифицирането на основните групи фактори, влияещи на кли-

ента при неговото решение и от там – за избор на позицията на CODP от 

страна на производителя. 

2.2. Дефиниране целите на изследването 

Целите на настоящото изследване са: 

1) Да бъдат идентифицирани основните групи фактори, влияещи 

на клиента при решението му за избор на местоположение на 

CODP в мебелната промишленост; 

2) На тази основа да бъдат изведени допълнителни критерии и под-

критерии, които да бъдат взети пред вид при регламентиране 

местоположението на CODP, с оглед максимално удовлетворя-

ване очакванията на клиентите, водещо до повишаване конку-

рентоспособността на предприятието от една страна и осигу-

ряване на взаимно изгоден баланс между ползите за него и тези 

за производителя от друга. 
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Фиг. 1. Основни стъпки на методическия подход  

2.3. Етапи на провеждане на изследването 

Етап 1: Провеждане на предварително изследване 

Изпълнението на този етап от изследването включва основните фази: 

1) Формулиране на изследователските цели 

В рамките на тази фаза са формулирани следните изследователски цели: 

– Да се идентифицират основните фактори, влияещи на реше-

нието на клиента при определяне позицията на CODP, чието 

значение да бъде подробно изследвано във втория етап от 

проучването; 

Етап 2: Провеждане на същинското изследване 

Етап 1: Провеждане на предварително изследване 

Формулиране на изследователските цели 

Анализ на резултатите 

Провеждане на изследването 

Провеждане на изследването 

Анализ на резултатите 

Определяне на обекта и предмета на изследването 

Дефиниране на целите на изследването 

Разработване на анкетна карта 

Формулиране на изследователските цели 

Разработване на анкетна карта 

Формулиране на критерии за избор на конкретно пред-

приятие, в което да се проведе същинското изследване 

Обобщение и оценка на резултатите 
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– Да се изгради обща представа за мнението на клиентите и 
основните проблеми, съпътстващи избора на позиция за 

CODP по протежението на производствения процес; 

– Формулиране на въпросите, конкретизиращи значението на 
идентифицираните фактори, които да формират съдържа-

нието на анкетната карта за същинското изследване. 

2) Разработване на анкетна карта 

За целите на предварителното проучване е използвана анкетна карта, 

съдържаща шест основни групи въпроси, а именно: 

                          Раздел А: Обща информация за предприятието 

Този раздел трябва да осигури възможност за кратко представяне на из-

следваното предприятие – наименование, предмет на дейност, форма на ре-

гистрация и др. под. 

                         Раздел Б: Информация, свързана с продуктовия микс на предприятието 

Този раздел трябва да осигури информация, характеризираща продук-

товия микс на предприятието от гледна точка на неговото разнообразие, а 

също така да се установи как е постигнато това разнообразие – с участието на 

клиента или изцяло „по инициатива“ на предприятието. В този смисъл основ-

ният въпрос е: Какви фактори са определили начина на формиране на про-

дуктовия микс? 

                          Раздел В: Информация, свързана с архитектурата на продуктите 

Този раздел трябва да осигури информация за сложността на произвеж-

даните изделия и как това повлиява участието на клиентите при формирането 

на крайното изделие. 

                            Раздел Г: Информация, свързана с функционирането на производстве-

ната подсистема 

Понастоящем е характерно изграждането на т. нар. „отворени” произ-

водствени системи, които се отличават с висока степен на динамичност и 

адаптивност към промените в пазарната среда. При този тип производствени 

системи се наблюдава ефект на „саморегулиране” благодарение на обратната 

връзка от страна на клиентите, които все по-често се явяват преки участници 

в осъществяваните процеси. Ето защо този раздел трябва да осигури инфор-

мация относно „степента на кастъмизация на процесите“, т. е. да се уста-

нови доколко осъществяваните процеси са предвидени и организирани по 

време и място с идеята да предоставят възможност за участие на клиента. 

                          Раздел Д: Информация, свързана с особеностите на пазарната среда 

Този раздел трябва да осигури информация за „профила“ на предприя-

тието на пазарите, на които оперира и как това се отразява на решението на 

клиентите за съучастие, а също така как клиентите реагират на възмож-

ността да участват при формиране на крайното изделие. 

                             Раздел Е: Насоченост към пазара и клиентите 

235



            Този раздел трябва да осигури информация за това доколко предприя-

тието може да отговори на желанието на клиентите за съучастие. 

3) Провеждане на предварително изследване 

Респондентите следва да бъде запознат с целите на изследването. Анкет-

ната карта ще бъде изпратена на електронната поща на съответния респон-

дент, както и подробна инструкция за нейното попълване. Успоредно с това 

ще бъдат организирани индивидуални срещи с всеки един от тях.  

4) Анализ на резултатите 

Получената на този етап информация следва да се обработи и да се изве-

дат основните групи фактори, които ограничават/благоприятстват позицио-

нирането на CODP на едно или друго място от логистичната верига. 

Етап 2: Провеждане на същинското изследване 

1) Дефиниране на изследователските цели 

– Да се установи значимостта и влиянието на факторите, 
идентифицирани в предишния етап в условията на конкретно 

предприятие; 

– Да се систематизират основните групи фактори, влияещи на 

клиентите на рзглежданото предприятие при избора на мес-

тоположението на CODP; 

– На тази основа да бъдат изведени на допълнителни критерии 

и подкритерии, които да бъдат включени в разработването 

на методика за избор на оптимална позиция на CODP. 

2) Разработване на анкетна карта 
Анкетната карта следва да съдържа въпроси, изясняващи значимостта и 

степента на влияние на установените в предишния етап фактори в условията 

на конкретно предприятие. 

3) Формулиране на критерии за избор на предприятие, в което да се 

проведе същинското изследване 

4) Провеждане на същинско изследване в конкретно предприятие 

За събирането на информацията ще е необходимо да се организира посе-

щение в съответното предприятие, като предврително бъдат изяснени целите 

на провежданото изследване. 

5) Анализ на резултатите 

Тук трябва да бъдат изведени основните групи фактори, които за кон-

кретното предприятие оказват влияние при решението на клиента за съучас-

тие във формирането на крайното изделие. Необходимо е също да се изслед-

ват зависимостите между идентифицираните групи фактори и да се установи 

как се повлиява от тях решението за избор на местоположение на CODP. 

2.4. Обобщение и оценка на резултатите 
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Тук следва да се обобщят получените резултати, да се направи съпоставка с 

предварително поставените цели на изследването и да се установи неговата 

значимост за определяне на „подходящото“ местоположение на CODP. 

 

3. Заключение 
В настоящата разработка е предложен методически подход за изследва-

не на основните фактори, влияещи на клиента при вземане на решение относ-

но местоположението на CODP. Оценката на тяхното влияние ще допринесе 

за извеждането на допълнителни критерии, които да се вземат пред вид при 

разработването на методика за избор на отимална позиция на CODP. 

Докладът е разработен и публикуван в изпълнение на научен проект в 

помощ на докторанти № 131ПД0029-15 при НИС на ТУ-София на тема:  „Из-

следване на основните фактори, влияещи на клиента при вземане на решение 

за местоположението на точката на контакт с поръчката на клиента“.  
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Abstract. In this paper the Hammer/Champy methodology, the Davenport methodology, the 

Manganelli/Klein methodology as well as the methodology of Kodak are analyzed. The 

strengths and weaknesses of these methods and the stages and aims of the reengineering 

projects are studied.  
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1. Въведение 

Съществуват различни методолигии за реинженеринг. В публикацията се 

разглеждат конкретните етапи и задачи за провеждане на реинженерингови 

проекти според основоположниците на реинженеринга. Изследват се силните 

и слабите страни на методиката на Хамър и Чампи, методиката на 

Дейвънпорт, методиката на Манганели и Клаин и методиката на Кодак. 

 

2. Методология Хамър и Чампи 
Основоположниците на реинженеринга Майкъл Хамър и Джеймс Чампи  

определят реинженеринга на предприятието като фундаментално 

преосмисляне и радикално реорганизиране на бизнес процесите [5]. Според 

Хамър и Чампи реинженерингът е метод за постигане на решаващо 

подобрение на производителността: намаляване на разходите, подобряване 

на качеството, подобряване на обслужването и увеличаване на скоростта на 

изпълнение на операциите. Тези подобрения биха подобрили 

удовлетвореността на клиентите. 

Методологията на Хамър и Чампи се състои от шест етапа. 

1. Въведение в реинженеринга. 
В този етап ръководителят на предприятието иницира проекта, накратко 

описва съществуващото положение и целите, които е необходимо да се 

постигнат. Представя своите виждания. Създава се екипна група. 

2. Идентифициране на бизнес процесите. 
В този етап се идентифицират и разбират основните бизнес процеси на 

предприятието. Изучава се как процесите взаимодействат с вътрешната и 

външната среда на предприятието. Изобразяват се графично процесите - 
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създава се карта на бизнес процесите. В края на етапа трябва да се даде точна 

представа за това как работи фирмата и взаимодейства със своите клиенти. 

3. Избор на бизнес процес. 
В третия етап се избират тези бизнес процеси, които ще бъдат подложени 

на реинженеринг, възоснова на приноса който препроектираните процеси 

могат да донесат на предприятието, като се отчита сложността и риска. 

4. Разбиране на избраните бизнес процеси. 
Извършва се общ анализ, а не детайлно и подробно описание, на 

съществуващите бизнес процеси. Разбиране на нуждите на клиентите и 

определяне на целите за новата структура на процесите. 

5. Препроектиране на бизнес процесите. 
Според Хамър и Чампи петия етап е най – креативния. Характеризира се 

с въображение, гъвкавост, един вид лудост. В този етап проектния екип 

извършва проектиране на бизнес процесите и разработва маршрут на 

изпълнението. 

6. Изпълнение. 
В шестия етап се извършва изпълнение на пилотна версия на процесите, 

корекции на грешките и възпроизвеждане на успешни модели. Хамър и 

Чампи са уверени в успеха на изпълнението, ако петте предходни етапа са 

изпълнени в необходимия вид.  

Целта на реинженеринговия проект според Хамър и Чампи е 

кардиналното повишаване ефективността на бизнес процесите, а средство -  

създаване и внедряване на оригинални, „безумни” идеи, способни не просто 

да подобрят процеса, но и да го променят кардинално. 

Информационните технологии в случая играят важна, но не основна 

роля. В своята работа Хамър [4] предупреждава,  че излишното увличане по 

информационните технологии, е това което може да доведе проекта по 

реинженеринг да се сведе просто до автоматизация на всички етапи в бизнес 

процеса. 

Недостатък на предложената методика може да се счита отсъствието на 

точни времеви граници на проекта. От една страна, ако идеите са 

сформирани и не предизвикват съмнение, то успеха на проекта е повече от 

вероятен и срока за неговото реализиране е достатъчно кратък. От друга 

страна – идеите могат да се окажат недостатъчно „революционни” или 

предложения модел нежизненоспособен – тогава е необходимо да се вложат 

допълнителни усилия (и средства) за изработване и проверка на новите идеи. 

 

3.  Методология Дейвънпорт 

Томас Дейвънпорт дава една по-официална дефиниция на бизнес  

процесите, не обвързана към клиента [1]. Според Дейвънпорт „бизнес процес 

е специфически подредена съвкупност от работи, задания във времето и в 

пространството с указване на тяхното начало и техния край и точно 

определяне на входовете и изходите - структура на действие”.  
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Методологията на Дейвънпорт включва шест основни етапа. 

1. Създаване на визия и поставяне на цели. 
В първия етап се извършва формулиране на визия и цели на проекта. 

Съзнаване на възможността за намаляване на разходите. Дейвънпорт съветва 

да се обърне внимание и на други цели: удовлетвореност на служителите, 

намаляване на времето, подобряване работата на процесите.  

2. Идентифициране на бизнес процесите. 
Във втория етап се извършва откриване на бизнес-процесите за 

реинженеринг. Дейвънпорт съветва екипа да се фокусира на няколко основни 

процеси, но не повече от петнаисет. 

3. Разбиране и измерване на процесите. 
В третия етап се изучават точните функции и работа на избраните бизнес 

процеси (за разлика от Хамър и Чампи). 

4. Информационни технологии. 
В четвъртия етап се изучава приложимостта на инструменти и 

приложения на информационните технологии за обновяване на работните 

процеси. 

5. Прототип на процеса. 
В петия етап се построява функциониращ прототип на новия бизнес 

процес. Служителите в предприятието изучават този прототип. Дават 

предложения как той може да се подобри и свикват с променената работа на 

процесите. 

6. Изпълнение. 
В последния етап тествания прототип се прилага в предприятието. 

Дейвънпорт счита, че този етап е от решаващо значение за успеха на цялото 

мероприятие, тъй като за неговото осъществяване отива два пъти повече 

време, отколкото за всички предишни етапи (не по-малко от година). 

Целта на реинженеринговия проект според Дейвънпорт се смята 

кардиналното повишаване ефективността на бизнес процеса, като средство – 

въвеждане на нови информационни технологии, макар че Дейвънпорт 

признава, че организационните и кадровите проблеми са от голямо значение.  

Според Дейвънпорт, културата може да стане сериозна пречка, ако 

иновативните процеси не се вписват в културната среда. Дейвънпорт по 

отношение на управлението набляга на традиционните функции като 

планиране, ръководене, управление, контрол, взимане на решения и 

комуникация [1, 3]. 

Дейвънпорт за разлика от Хамър разглежда реинженеринговия проект не 

като единично действие, а като част от пакет от мерки, насочени към 

подобряване на индустриалната организация, включващи в себе си и други 

нереволюционни подходи, такива като Тотално управление на качеството 

(Total Quality Management (TQM)) [2, 3]. От тази гледна точка анализът на 

ефективността на действията се извършва постоянно. 
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Методологията на Дейвънпорт предполага детайлно описание на 

съществуващите бизнес-процеси – за достатъчно големи организации 

описанието отнема от шест до девет месеца.  

От една страна чрез детайлното описване на съществуващите бизнес 

процеси е по – лесно да се разбере, къде се намират основните проблеми, но 

от друга страна такъв подход неволно подтиква към това само да се поправят 

съществуващите грешки и да се решат съществуващите проблеми, а не да се 

измисли процеса отново. Акцентът на информационните технологии от една 

страна съществено опростява задачите, тъй като за да се препроектрира 

процеса е необходимо не само да се разчита на революционни идеи, а и да се 

разбере, да се възприема, как процесите ще се променят след внедряването на 

новите информационни технологии. От друга страна проблемите често стоят 

в самата логика на процеса, а не в недостатъчната автоматизация.                                                                        

 

4. Методология Манганели и Клаин 

Основната разлика на подхода на Манганели  и Клаин се състоя в това, 

че те предлагат да се концентрира само върху онези процеси, които пряко 

подпомагат, поддържат стратегическите цели на индустриалната организация 

и обезпечават потребностите на клиентите (примерно: разработка на 

продукт) [7]. 

Методологията на Манганели  и Клаин включва пет основни етапа. 

1. Подготовка. 
В първия етап се определят целите на проекта и се формира проектен 

екип. 

2. Идентификация. 
Във втория етап се установява модел (образец) на процес, ориентиран 

към клиента. Определят се процесите, които ще бъдат подложени на 

реинженериг. 

3. Визия. 
В третия етап се определя съществуващото ниво на работа на процесите 

и най - високото ниво, което трябва да се достигне в бъдеще. 

4. Препроектиране – техническо и социално. 

Четвъртия етап е разделен на два паралелни подетапа: технически и 

социален. Техническото проектиране е свързано с информационните 

технологии проектирани за поддържане на новите процеси. Социалното 

проектиране е свързано със създаване на нова работна среда за хората 

Посочват се социалните последици от проекта за реинженеринг. Резултатът е 

ясно описание на организационната структура, числеността на персонала, 

умения и компетенции, перспективи за кариера и други. 

5. Трансформация. 
В петия етап се извършва въвеждане на препроектираните процеси и 

работна среда. 

241



Изпълнението на методиката според Манганели  и Клаин отнема около 

шест до дванайсет месеца. 

Целта на реинженеринговия проект според Манганели и Клаин е 

кардинално повишаване на конкурентоспособността, а средство – внедряване 

на нови информационни технологии. 

Подхода на Манганели  и Клаин съществено се различава от подхода на 

Хамър и Чампи и на Дейвънпорт. Основоположниците на реинженеринга 

също говорят за повишаване на конкурентоспособността, но в 

действителност става дума само за повишаване на  ефективността на бизнес 

процесите [7]. Конкурентоспособността преди всичко се основава на 

уникално конкурентно предимство на продуктите или услугите на 

индустриалната организация. Какво именно уникално конкурентно 

предимство ще бъде достигнато – това е стратегията на индустриалната 

организация. Липсата на проверка на стратегията на организацията при 

препроектиране на бизнес процесите довежда до това, че реинженеринговия 

проект само повишава ефективността, т.е. намалява разходи, време, 

повишава се удовлетвореността на клиентите, но не допринася за създаване 

на уникално конкурентно предимство. Когато се провери стратегията 

процесите могат да станат коренно различни. 

 

4. Методология Кодак 

Международната организация Кодак е разработила собствена методика 

за реинженеринг, възоснова на методиката на Хамър и Чампи [6]. Тази 

методика се използва в подразделения на организации в цял сват и включва в 

себе си пет етапа. 

1. Начало на проекта 
Първия етап се разглежда като ключов. В този етап се планират и 

дефинират всички правила и процедури на проекта по администриране. 

2. Разбиране на процесите. 
Във втория етап се формира екип, разработва се всеобхватен модел на 

процеси, назначават се мениджърите на процеси, които ще бъдат отговорни 

за препроектираните процеси след прилагането им. 

3. Проектиране на нови процеси. 
В третия етап се извършва редизайн на избрани бизнес-процеси, като се 

отчитат възможностите на информационните технологии. Етапа завършва с 

планиране на пилотно внедряване на препроектираните процеси. 

4. Промени. 
В четвъртия етап се внедряват новите процеси и се извършва адаптация 

на инфраструктурата на организацията към изискванията на тези процеси. 

5. Управление на трансформациите. 
Последния етап се извършва паралелно с другите. Проектния екип 

елиминира срещнатите трудности, възникнали по време на проекта. 
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Целта на реинженеринговия проект според Кодак е кардинално 

повишаване на ефективността, а средство – внедряване на нови 

информационни технологии. 

Основното предимство на подхода на Кодак се явява ясно, точно 

проектираната система за администриране на проекта. Авторите на 

методиката отделят по-малко внимание на изработването на „безумни” идеи 

за реинженеринг, базират се по скоро на внедряването на информационни 

технологии. 

 

4. Заключение 

Разгледаните методики предполагат, че инициативата за проекта по 

реинженеринг на бизнес процесите принадлежи на висшето ръководство, а 

изпълнението на проекта на специално сформиран екип. В методиката на 

Хамър и Чампи и в методиката на Манганели и Клаин се отделя малко 

внимание на подготовката и изпълнението, а се акцентира на етапа на  

препроектиране на процесите. В методиката на Дейвънпорт се акцентира на 

внимателната подготовка на проекта и създаването на визия. В методиката на 

Кодак се отделя голямо значение на щателното изследване и проработване на 

всеки етап на проекта. В повечето методики за реинженеринг втори след 

информационните технологии ключов фактор може да се счита екипната 

работа. В същото време няма общоприет способ за анализиране и определяне 

на бизнес процесите. 

Методиките претърпяват изменения при провеждането на конкретни 

проекти в организациите, което преди всичко е свързано с това какви цели си 

поставя пред себе си компанията инициираща проекта. Всяка компания 

трябва да намери и развие собствен подход за реинженеринг, като за база 

може да използва разгледаните методики или отделни елементи от тях. 
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1. Въведение 

Основните проблеми при въвеждане на виртуално-клетъчни 

производствени системи (ВКПС) за механична обработка в практиката, в 

частност и при въвеждане на нова производствена система по принцип, са 

свързани с установяване наличието на предпоставки в съществуващите 

производствени условия за прилагане на новата система. Затова е 

необходимо да бъдат дефинирани влияещите фактори и да се определят 

количествените им показатели, които да се използват при реорганизация на 

съществуващите производствени системи за механична обработка във ВКПС. 

За дефиниране на факторите, влияещи на прилагането на ВКПС за 

механична обработка, се предлага да се използва евристичен подход, 

основаващ се на съществуващия опит в прилагането на класически клетъчни 

производствени системи (ККПС) и на отчитането на специфичните 

особености на ВКПС. Изборът на такъв подход се налага поради липсата на 

достатъчна информация за практическо приложение на ВКПС към настоящия 

момент. 
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Концепцията за създаване на виртуална производствена клетка е 

развитие на идеята за класическа производствена клетка. Поради това, 

доброто познаване на факторите, влияещи върху прилагането на класически 

клетки (КК) е от съществено значение при определянето на факторите, 

влияещи при прилагането на виртуални клетки (ВК). 

При прилагането на ККПС възникват редица въпроси, свързани с това, 

кои видове продукти и производствени условия са най-подходящи за 

създаване на КК. Основните въпроси, според [1], са как влияят факторите: 

номенклатура и сложност на произвежданите изделия, средна големина 

на партидите, брой и видове машини и големина на предприятието. Тези 

фактори е необходимо да се анализират, за да се изяснят възможностите за 

тяхното приложение и при внедряване на ВКПС за механична обработка, 

като допълнително се вземат под внимание и специфичните им особености 

при организиране на производствения процес в пространството и неговото 

осъществяване във времето. 

 

2. Дефиниране на влияещите фактори върху приложимостта на ВКПС за 

механична обработка 
Първият от факторите, използвани при внедряване на ККПС, е 

номенклатурата и сложността на произвежданите изделия, който е от 

съществено значение и за въвеждането на ВКПС в практиката. При наличие 

на голяма номенклатура се очакват предимствата от равномерно разпръсна-

тото разположение на автоматизираните технологични модули да са най-

големи [2]. За да се гарантира голямото разнообразие на обработваните 

видове детайли, е необходимо да се подберат детайли с единичен, малко- и 

средносериен тип на производство. Тези детайли по-рядко могат да бъдат 

еднокомпоненти изделия, а в преобладаващия брой случаи са предназначени 

за различни сглобени единици на прости или сложни крайни изделия (според  

[1] са от първи, трети и четвърти тип продукция – общо 97%). 

По отношение на сложността на произвежданите изделия за условията 

на ВКПС за механична обработка е необходимо преименуването му в 

сложност на обработваните детайли. Подходящо е обвързването му със 

сходството на технологичните процеси на видовете детайли при 

осъществяване на механичната им обработка. По-сложните детайли 

преобладаващо са с по-голям брой и по-продължителни технологични 

операции, изпълнението на които може да бъде концентрирано върху 

минимална производствена площ (минимални транспортни разходи), в 

подходящо формирани ВК. При използването на симулационен подход за 

прилагане на ВКПС, влиянието на този фактор може да бъде изследвано и 

съответно използвано, ако се окаже определящо. 

Средната големина на партидите е следващия фактор, който ще оказва 

влияние при въвеждане и на виртуалния производствен подход дотолкова, 

доколкото гъвкавостта, като основно качество на ВКПС предполага и 
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обработката на малки партиди, а дори и на единични бройки. Тъй като при 

големи отклонения в големината на обработваните партиди средната 

стойност би дала много неточна представа, се предлага да се използва 

максимална големина на обработваните партиди. Тя ще зависи от горната 

гранична стойност на коефициента на масовост [3] за средносерийния тип на 

производство, до която е ефективно прилагането на виртуално-клетъчната 

форма на организация на производството (ВКФОП) и от броя на партидите, 

необходими за изпълнение на планирания годишен обем на производството 

от съответния вид детайли. Броят на обработваните партиди в годината ще 

зависи от периода на повторението им, осигуряващ комплектацията на 

монтажа на съответната серия изделия.  

Факторът количество на производствените машини и евентуално 

автоматизирани технологични модули (АТМ) (за краткост само „модули”) 

е определящ за изясняване възможностите за пространствено изграждане и на 

ВКПС. Предполага се, че големият брой металорежещи машини затруднява 

придвижването на транспортните партиди в предприятията с единичен, 

малко- и средносериен тип на производство в условията на групово 

разположение. Налага се да се установи чрез подробен анализ при какъв общ 

брой и разпределение по видове машини прилагането на ВКПС става 

целесъобразно. Самият брой на машините и на модулите определя и 

капацитетните възможности на производствената система, което прави 

този фактор особено важен. Подходящо е производственият капацитет на 

машините (модулите) да се обособи като отделен фактор, включващ 

количеството на машините (модулите), а производственият им капацитет да 

се определя чрез ефективните фондове от време по видове машини (модули), 

класифицирани по технологичен признак. 

Последният от факторите, използвани при внедряване на ККПС, е 

големина на предприятието, който в значителна степен се припокрива с 

предходния фактор: количество на производствените машини (модули), 

поради преобладаващата правопропорционална зависимост между 

големината на предприятието и количеството на производствените машини. 

Затова не е необходимо големината на предприятието да се приема като 

самостоятелен фактор при внедряване на ВКПС. 

Специфичните особености на ВКПС са другия фундамент, на който се 

основава подходът за определяне на влияещите фактори. Особеностите, 

характеризиращи ВКПС като най-нова форма на организация на 

производството (ФОП), се определят от проявлението на осемте признака [3]. 

Проявлението им при виртуално-клетъчната ФОП (ВКФОП) е, както следва: 

 1) специализация на производственото звено (система) – условно 

предметна; 

 2) степен на специализация на работните места – универсални с 

цифрово-програмно (компютърно) управление, вградени в модули; 
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 3) разположение на работните места (модулите) – равномерно 

разпръснато; 

 4) повторяемост на частичните процеси (обработката на партидите) – 

неопределена или периодична; 

 5) съгласуваност на операциите от частичния процес по 

продължителност – няма съгласуваност (несинхронизирани операции); 

 6) начин на съчетаване на операциите – преобладаващо паралелно-

последователно, а за малобройни партиди по изключение и последователно; 

 7) начин на движение на полуфабрикатите – единично, на 

транспортни партиди или партидно; 

 8) междуоперационно преместване на полуфабрикатите – 

регламентирано. 

Проявленията на признаците, характеризиращи описаните в литературата 

и прилагани в практиката форми на организация на производството, са 

показани в табл. 1. С нейна помощ се рационализира сравнителният анализ 

между ВКФОП и използваните в индустриалните предприятия ФОП. 

За определяне на факторите, влияещи върху прилагането на ВКПС в 

практиката, е необходимо подробно да се анализират проявленията на 

описаните признаци. Целта е да се подберат фактори, чрез които да се отчита 

благоприятното влияние на особеностите на съществуващите производствени 

участъци и линии за механична обработка върху прилагането на ВКПС.  

Първият признак е специализация на производствения участък или 

линия. Количественият показател, с който се определя степента на специали-

зацията е коефициентът на технологична или предметна специализация [3]. 

Тъй като специализацията на ВКПС е условно предметна, по-подходящо би 

било да се използва като влияещ фактор технологичното сходство на 

обработваните детайли, което да се определя на основата на съдържанието и 

последователността на технологичните операции при механичната им 

обработка. Във ВКПС обработваните партиди са с преобладаващо сходни 

разнопосочни технологичните процеси. Технологичното сходство на 

обработваните детайли може да се установи само по отношение на 

съществуващото производство, но не и за следващите планови периоди, 

поради което е необходимо само да се провери дали технологичния процес на 

всяка партида може да се реализира с помощта на подбраните видове машини 

(модули) за ВКПС. Затова този фактор трябва да се обедини с фактора 

„сложност на обработваните детайли”. Наименованието на обобщения 

фактор следва да бъде „сложност и сходство на обработваните детайли”. 

За количествен показател е подходящо да се използва условна оценка, която 

се изменя от 0 до 1. Най-ниска оценка 0 се приема при малък брой и 

продължителност на операциите и преобладаващи еднакви технологични 

процеси на обработваните партиди, а най-висока оценка 1 – при голям брой и 

продължителност на операциите и сходни разнопосочни и различни 

технологични процеси на обработваните партиди. 
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Таблица 1. Форми на организация на производството [3] 

Форма на организация на 

производството  

Наименование на 

признака 

Проявление на 

признака 

Г
р
у
п
о
в
а 

П
о
то
ч
н
а 

П
р
ед
м
ет
н
а 

П
р
ед
м
ет
н
о

-

гр
у
п
о
в
а 

В
и
р
ту
а
л
н
о

-

к
л
ет
ъ
ч
н
а 

1.Специализация на 

произв. участък или 

линия 

Технологична 

Предметна 

Условно предметна 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

2.Специализация на 

раб. места в участъка 

или линията 

Универсални 

Специализирани 

Специални 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

3.Начин на 

разполагане на 

работните места 

(АТМ) 

Групово 

Предметно-лин. 

Предметно-нелин. 

Предметно-групово 

Равномерно-разпр. 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

4.Повторяемост на 

частичните процеси 

Неопределена 

Периодична 

Ритмична 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

5.Съгласуваност на 

произв. операции по 

продължителност 

Несъгласувани 

Съгласувани 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

6.Начин на съчетаване 

на технологичните 

операции 

Последователно 

Паралелно 

Паралелно-

последователно 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

7.Начин на движение 

на полуфабрикатите 

Поединично 

Трансп. партиди 

Партидно 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8.Междуоперационно 

преместване на 

полуфабрикатите 

Нерегламентирано 

Регламентирано 

Строго регламент. 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

Веществен израз на 

ФОП 

 

Г
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Вторият признак е специализация на работните места. От него могат 

да се изведат два фактора: вид и гъвкавост на машините  

Видът на машините е изключително важен за приложимостта на ВКПС, 

тъй като, за да се реализира концепцията за ВК са необходими машини с 

компютърно управление, вградени в модули, работещи в мрежа. За 

количествен показател е възможно да се използва единствено условна 

оценка, като най-ниска оценка 0 се приема, ако машините са специални, а 

най-висока оценка 1 - ако са вградени в модули. 

По-подходящо наименование за гъвкавост на машините е 

специфичната гъвкавост на машините, заложена при конкретното 

производство и нейните възможности за осъществяване на обработката. За 

краткост се приема факторът да е специфична гъвкавост на машините, а за 

количествена характеристика - претеглената производствена възможност на 

машините (модулите) [4]. Специфичната гъвкавост на конкретен вид машини 

(модули) се изчислява по следната формула [4]: 

p

pO

pj

WPC

pmj

WPC
mp

O

M

M

∑

=

=1
,                                                                                     (1) 

където: 
WPC
mpM - претеглена производствена възможност на m

тия 
вид машини 

да изпълни j
тата

 операция от технологичния процес на p
тия

 вид детайли; 

 jp -  j
тата

 операция от технологичния процес на р
тия

 вид детайли; 

      Op – общ брой операции за р
тия

  вид детайли; 

Претеглената производствена мощност на m
тия 
вид машини (модули) се 

изчислява по следната формула [4]: 

pmj

pmj
WPC

pmj
t

X
M =   ,                                                                                                           (2) 

където:
pmjX - възможност на m

ти
 вид машина (модул) да изпълни j

тата
 

операция от технологичния процес на р
тия

 вид детайл, като Х приема 

дискретни стойности, т.е. 1, ако е възможно и 0, ако не е; 

     
pmjt  – време необходимо на m

тия
 вид машини да изпълнят j

тата
 

операция от технологичния процес на р
тия

 вид детайли. 

Ако се използва абсолютна стойност за 
pmjt , е невъзможно да се прецени 

специфичната гъвкавост на вида машини (модули) без сравняване на няколко 

стойности. Затова се предлага използването на относителна стойност на 

времето за осъществяване на операцията спрямо време еталон (нормовреме), 

което позволява да се прецени директно от една единствена стойност, дали 

специфичната гъвкавост на вида машини (модули) ни удовлетворява. Тогава: 
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pнj

pmj

pmj
t

t
T =                                                                                                     (3) 

където:
pmjT  - относителна стойност на времето за осъществяване на j

тата
 

операция от технологичния процес на р
тия

 вид детайли на m
тия

 вид машини 

(модули); 

    
pнj

t  - нормовреме за осъществяване на j
тата

 операция от 

технологичния процес на р
тия

 вид детайли. 

При заместване във формула 2 за претеглена производствена възможност 

на m
тия

 вид машини (модули) се получава: 

pmj

pmj
WPC

pmj
T

X
M =                                                                                                                                                   (4) 

Изборът на претеглената стойност на производствената възможност се 

определя от факта, че машините (модулите), които се използват за 

изграждане на ВКПС са машини с компютъризирано управление, 

универсални, с голяма гъвкавост. Високата гъвкавост на машините 

(модулите) налага използването на претеглена стойност, в изчисляването на 

която се включва времето за осъществяване на отделните операции, а не само 

дали по принцип операцията е изпълнима на машината. 

Третият признак – разположение на работните места, предполага 

отчитане влиянието на:  

1) съществуващото разположение на работните места; 

2) характерните особености на площадката за ВКПС.  

Съществуващото разположение на работните места не е определящо за 

успешното прилагане на ВКПС. Равномерно разпръснатото разположение, 

характерно за тях не се използва в нито една друга производствена система. 

Характерните особености на площадката са важни за изграждането на 

ВКПС. Изискванията са: 

- да позволяват равномерно разпръснато разполагане на видовете 

модули; 

- да позволяват разполагане на подходящата за ВКПС транспортна 

система. 

Подходящо наименование за фактора е: пригодност на площадката, но 

поради невъзможността да се оцени влиянието му с количествен показател 

той трябва да се разглежда като необходимо условие за приложение на ВКПС.  

Четвъртият признак - повторяемост на частичните процеси, може да се 

преименува на повторяемост на обработваните партиди от всеки вид. По 

същество факторът повторяемост на обработваните партиди се явява 

допълващ на двата фактора от първата група фактори, използвани при 

прилагане на ККПС, а именно: номенклатура на произвежданите детайли и 
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максимална големина на партидите. Трите фактора отразяват трите 

специфични характеристики на типа на производство на обработваните 

детайли. Затова е рационално вместо тях да бъде използван комплексният 

влияещ фактор: тип на производство на обработваните детайли, който да 

се изчислява с помощта на коефициента на масовост.  

Петият признак  - съгласуваност на операциите от частичния процес 

по продължителност, характеризира съгласуваността на технологичните 

операции от частичния процес по продължителност. Подходящо е да се 

използва фактор със същото наименование като признака. Наличието на 

съгласуваност (синхонизирани операции) е характерно само за поточните 

линии. За да бъде икономически изгодно синхронизирането на операциите, е 

необходимо типът на производство на обработваните партиди да е масов или 

голямосериен. Тъй като обработваните във ВКПС детайли е препоръчително 

да имат единичен, малкосериен и средносериен тип, то от него следва, че 

технологичните операции са несинхронизирани. Поради това този фактор 

може да отпадне и да се приеме за необходимо условие за приложение на 

ВКПС. Ако няма съгласуваност (операциите са несинхронизирани), то 

механичната обработка на партидите може да се осъществи във ВКПС. 

Шестият признак - начин на съчетаване на операциите, подобно на 

факторът, изведен от предишния пети признак, може да се изведе пряко от 

наименованието на признака. Наличието на синхронизирани операции 

предполага паралелното им съчетаване в поточни линии, поради което този 

фактор може също да отпадне и да се приеме за необходимо условие за 

приложение на ВКПС. Ако съчетаването на операциите е преобладаващо 

паралелно-последователно, а за единичните бройки и малобройните партиди 

– последователно, то механичната обработка на партидите може да се 

осъществи във ВКПС. 

Седмият признак - начин на движение на полуфабрикатите, насочва 

към фактори, свързани с възможностите на транспортната система. 

Възможностите на транспортната система се характеризират с гъвкавостта и 

товароносимостта ú. В случая под товароносимост следва да се разбира 

възможността на системата за физическо придвижване на максимално 

количество детайли или полуфабрикати между машините (модулите). 

Съответно за количествен показател следва да се използва максималната 

големина на транспортната партида за всяка обработвана партида. 

Гъвкавостта на транспортната система следва да се разбира като 

възможности за реализиране на различни транспортни маршрути за 

отделните транспортни партиди и зависи от това, доколко транспортната 

система е в състояние да осигури предвижване на детайли от една машина 

(модул) до всички останали и дали е възможно пресичане на товарни потоци. 

За количествен показател може да бъде използвана единствено условна 

оценка, като най-ниска оценка 0 се приема, ако транспортната система 

позволява транспортиране от всяко работно място само до съседните в 
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съответната редица работни места и недопускане на пресичане на товарните 

потоци, а най-висока оценка 1 – ако транспортната система позволява 

транспортиране от всяко работно място до всички останали и при наличие на 

възможности за пресичане на товарните потоци.  

Осмият признак - междуоперационно преместване на полуфабрика-

тите, е подходящ за пряко използване като фактор. При него подобно на 

факторите, изведени от признаци пет и шест можем да определим единствено 

минимална приложимост във ВКПС – ако преместването на полуфабрикатите 

е строго регламентирано, т.е. използват се работни или разпределителни 

конвейри. По тази причина факторът може да се разглежда като необходимо 

условие за приложението на ВКПС за механична обработка. 

Дефинираните фактори и изведените количествени показатели са 

обобщени в табл. 2. 

Таблица 2. Фактори и показатели, влияещи върху прилагането на ВКПС  

№ Наименование на 

фактора 

Количествен показател 

1 Тип на производство на 

обработваните видове 

детайли 

Коефициент на масовост 

2 Сложност и сходство на 

обработваните детайли 

Условна оценка 

3 Вид на машините Условна оценка 

4 Специфична гъвкавост 

на машините 

Претеглена производствена възможност на 

машината [1/мин.бр.] 

5 Производствен 

капацитет по видове 

машини (модули) 

Ефективен фонд време за периода, разпре-

делен по видове машини, класифицирани 

по технологичен признак (стругови, фрезо-

ви, пробивни, шлифовъчни и др.) [ч./год.] 

6 Товароносимост на 

транспортната система 

Максимална големина на транспортната 

партида [бр.] 

7 Гъвкавост на 

транспортната система 

Условна оценка 

 

3. Заключение 

Следващата стъпка в изясняване на приложимостта на ВКПС за 

механична обработка в практиката трябва да бъде „определяне на 

ограничителните условия”. Прилагането на ВКПС е свързано с много 

неизвестни и точното стойностно дефиниране на ограничителни условия би 

могло да се постигне само на база богат практически опит. 

Целесъобразно е определянето на общите ограничения, свързани с 

допустимите (гранични) стойности на показателите на съответните фактори, 
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влияещи върху приложимостта (табл. 2), които се налагат от специфичните 

особености на ВКПС и които, ако не са на лице, правят опитите за 

изграждане на ВКПС напълно безсмислени. Спазването на тези условия ще 

съдейства за постигане на основните предимства на ВКПС спрямо 

съществуващите производствени системи, а именно: гъвкавост, близка до 

тази при групова ФОП и висока степен на непрекъснатост и интензивност на 

производствения процес, близки до тези при поточна ФОП.  
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Abstract. The main aim of the work is to present a brief review of the methods used for 

qualitative and quantitative analysis and evaluation of consequences from accident in  the 

chemical process industry. Shortly are discussed factors influenced on atmospheric 

dispersion of toxic substances, individual and societal risk, risk matrix, PHA, HAZOP, 

FMEA and LOPA methods for risk evaluation. 

Keywords: risk evaluation, dispersion, individual and societal risk, qualitative and 

quantitative risk assessment methods. 

 

1. Въведение 

В технологичните процеси в химичната индустрия се използват редица 

суровини и материали, които се характеризират с токсичност, пожаро- и 

взривоопасност. Това налага операторите на прозводствените предприятия да 

предприемат мерки за ограничаване на вероятността за възникване на големи 

аварии с трайно негативно въздействие върху хората и околната среда. 

Целта на предлаганата работа е да се представят в критичен план някои от 

най-често използваните в практиката методи за количествена и качествена 

оценка на риска,  на базата на които могат да се оценят последствията от 

производствени аварии и да се планират превантивни мерки за минимизиране 

на последствията от тях.  

 

1. Изложение 

1.1. Оценка на риска при изтичане на токсични вещества 

От съществено значение в сценариите на произшествия, при които 

последствията са дисперсия на токсични, пожаро- или взривоопасни 

вещества в атмосферата, са метеорологичните условия. Например, 
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експлозиите в производственото предприятие или BLEVE (Boiling Liquid 

Evaporation Vapor Explosion, Експлозия на пари, образувани от 

повърхността на кипяща течност) се очаква да имат въздействие върху 

целия район, независимо от посоката и скоростта на вятъра.  В този случай 

вероятността за смърт в някоя точка е произведение от вероятността за този 

сценарий на произшествието и условната вероятност за смърт в 

разглежданата точка, когато сценарият се осъществи и най-често това е 

функция единствено на разстоянието. Например, за BLEVE:  

 Pсмърт, BLEVE (x,y) = P(BLEVE)*(вероятността за смъртен случай 

              на човек (x,y) при възникването на BLEVE) 

Ако от съществено значение е атмосферната дисперсия, то всяко 

възможно метеорологично състояние (комбинацията от посока и скорост на 

вятъра, интензивност на слънчевата радиация, големина на облачната 

покривка, отн. влажност на атмосферата) дефинира нов сценарий на 

произшествието.  Ето защо за всяко метеорологично състояние трябва да се 

определи вероятността за смърт в точка с координати (x,y) и резултатите 

трябва да се добавят към сценария на изтичане. 

 Pсмърт, сценарии X(x,y) = ∑ ∑ ∑ P [смърт (x,y), сценарии X ] 

 всички   всички 

 посоки   скорости 

 на           на 

 вятъра  вятъра U 

За мигновен пожар това означава да се определи за кои метеорологични 

условия точката с координати (x,y) е в запалимата част на облака 

(обикновено при консервативна оценка се взема под внимание 

възпламеняването на облака извън територията на производственото 

предприятие при максимална дължина на облака, т. е. най-широкия обхванат 

от облака участък). 

За изтичане на токсични вещества се предлага коригиране на размерите 

на формирания токсичен облак чрез дефиниране на ефективна ширина на 

облака (Effective Cloud Width, ECW). Тя предполага една и съща степен на 

пострадали, равна на степента на пострадалите в центъра на облака, докато 

общият им брой в нея е равен на броя жертвите на същото разстояние за 

реалния облак [2].  За да могат да бъдат извършени подобни изчисления, 

трябва да има достъп до статистическа информация за посоката и скоростта 

на вятъра (предпочита се тя да бъде осреднена за период от 10 до 20 години, 

или поне за 5 години). Трябва да се обърне внимание на следното:  

• В местната метеорологична статистика може да има значителни 

флуктуации, особено около планини и големи водни басейни.   
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• Докато данни за посоката и скоростта на вятъра обикновено могат да 

бъдат взети от близки летища, то информация за атмосферната 

стабилност често липсва.  При наличие на данни за интензивността 

на слънчевата радиация и облачната покривка през денонощието е 

възможно да се определи класът на атмосферна стабилност.   

• Атмосферната стабилност е различна през различните фази на 

денонощието. Сезонните данни могат да бъдат приложими за 

туристически места или производства със сезонна активност. 

Сезонните разлики са по-ясно изразени при континентален климат в 

сравнение с крайбрежните региони.   

Статистическите данни за посоката на вятъра изразяват вероятността 

вятърът да задуха от определен сектор.  Нормално, ширината на сектора е 

между 15
о
 и 45

о
.  За да се изчисли вероятността за среща със запалим или 

токсичен облак, трябва ефективната ширина на облака да се раздели на 

ширината на сектора и да се умножи на вероятността вятърът да духа 

равномерно от този сектор. 

 

  

 
Фиг. 1. Ефективна ширина на облака 

 

1.2. Методи за количествена оценка на риска 

Методите за количествена оценка на риска дават възможност за оценка 

на индивидуалния риск (IR) и обществения риск (SR).  И двата критерия са 

базирани единствено на неблагоприятното въздействие върху хората. 

• Рискът за индивида (Individual Risk) се отнася до риск за отделния 

човек, който се намира в близост до източника на опасност. Тази 

мярка включва характера на щетата/вредата за индивида, 

вероятността и периода от време за неговото възникване. Прието е, 
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ECW 

В 

А 
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че нито един индивид не трябва да бъде излаган на степен на риск, 

по-голям от 10
-6

 годишно. 

• Рискът за обществото (Societal or Group Risk) представлява риск, 

пред който е изправена група от лица, засегнати от аварията. Той се 

изразява като отношение между “честотата” и “броя” на хората, 

пострадали от аварията в дадено място. Рискът за обществото може 

да се дефинира чрез следната зависимост:  

 SR = 10
-3

/N
2
, където N е броят на фаталните случаи [3, 4]. 

Информация за изчисляване на стойностите на  IR и SR може да се 

намери в “Purple Book” (Guidelines for quantitative risk assessment) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2. Контури на индивидуалния риск при  

                                          честота на риска 10-5, 10-6, 10-7 и 10-8 

 

При изчисляване на обществения риск се отчита защитата на групи от 

населението, например, брой на хората в помещения, а така също внимателно 

трябва да се преценят разликите в броя на хората, присъстващи през деня, 

нощта, почивните дни, по време на специални събития и/или в зависимост от 

сезона. Всяко разпределение на населението изразява един нов сценарий при 

изчисляване на обществения риск, например, то изразява нова точка на 

кумулативната F-N крива (фиг. 3). 
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Фиг. 3.  Крива на риска за обществеността при гранична стойност  
             за предприятията – F < 10-3xN-2 год.-1, N ≥ 10 
 

Матрицата на риска (Risk Matrix) се използва за количествена оценка на 
риска при индивидуалните сценарии на аварии [4].  Ако всички сценарии на 
аварии са идентифицирани, е възможно да се дефинира общото ниво на риска 
за предприятието.  Предимството от използването на матрицата на риска се 
състои във факта, че и двата параметъра при дефинирането на риска 
(вероятност и последици) се отчитат. 
Както се вижда от таблица 1, матрицата на риска дава връзка между 
честотата на възникване на аварията и мащаба на последствията. 

 
Таблица 1. Матрица на риска 

Вероятност 
Честота на 
възникване 
за година 

Катастро-
фални 

Значи-
телни 

Сериоз
ни 

Малки 
Нищож

-ни 

Случайно 1 ÷ 10-2   
 

  
 

Вероятно 10-2 ÷ 10-4 
 

    
 

Невероятно 10-4 ÷ 10-6      
Много 
невероятно 10-6 ÷ 10-8      

Крайно 
невероятно < 10-8      
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В съответствие с представените в таблица 1 данни “вероятни аварии” са 

авариите с честота между 10
-2

 и 10
-4

 за година. За целите на външно аварийно 

планиране следва да бъдат взети предвид сценариите, при които 

последствията от големи аварии засягат райони извън границите на 

площадката на предприятието.  Вероятните аварии с последствия извън 

площадката на предприятието в така дефинираната матрица на риска са на 

границата между зоната на недопустимата комбинация висока 

вероятност/тежки последствия и зоната, в която е наложително да се 

предприемат мерки за намалянето на риска до разумно достижимото ниво. 

 

1.2. Методи за качествена оценка на риска 

Към качествените методи за оценка на риска спадат “предварителна 

оценка на риска”(PHA - Preliminary Hazard Analysis), “анализ на опасността и 

функциониране на обектите” (HAZOP - HAZard and OPerability) и “анализ на 

вида на отказите и последствията” (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, 

FMECA - Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).  

Предварителната оценка на риска (PHA) е метод, при който се 

идентифицират възможните неблагоприятни събития, които след това се 

подлагат на индивидуален анализ.  За всяко неблагоприятно събитие или 

опасност се определят съответните конструктивни/технически подобрения 

или “превантивни мерки” (използва се и матрицата на риска). 

Анализ на опасността и функциониране на обектите (HAZOP) е метод, 

разработен в началото на 70-те години на XX-век в компанията Imperial 

Chemical Industries (ICI).  Това е един формален систематичен метод за 

идентифициране на опасностите и проблемите при функциониране на 

технологичната инсталация чрез използване на ключовите думи, представени 

в таблица 2. 

 
Таблица 2. Ключови думи в метода HAZOP 

 

№ Ключови думи Значение 

1. не (no) Пълно отричане на замисъла, целта 

2. повече (more) Количествено увеличаване 

3. по-малко (less) Количествено намаляване 

4. както и (as well as) Качествено увеличаване 

5. част от (a part of) Качествено намаляване 

6. обратното (reverse) Логически противно на замисъла 

7. друго освен (other than) Пълно заместване 
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Анализът на вида на отказите и последствията (FMEA) е метод за 

идентифициране на опасностите чрез разкриване на всички начини за отказ 

на отделните компоненти на производствените инсталации и възможните 

последствия от това [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

LOPA (Layer Оf Рrotection Аnalysis или Анализ на защитните нива) е 

най-новият качествен метод за оценка на последствията от аварии и оценка 

на риска.  По своята структура  и прецизност се LOPA се намира между 

представителите на качествените (HAZOP и „What-if”) и на графичните 

методи (Fault Tree, Event Tree). 

LOPA има за цел да оцени риска от опасни сценарии в дадена 

технологична схема, да го сравни по „критерии за допустимо ниво на риск”, 

за да се определи дали съществуващите технологични защити са адекватни и 

досатъчни или е необходимо да се въведат допълнителни защитни нива, като 

посочва колко точно.  Недостатъкът на този метод се състои във факта, че не 

може да предложи конкретни защитни мерки, а само посочва кои от 

изброените за внедряване защити са адекватни за съответния сценарий на 

авария и доколко ще се намали риска с всяка от тези защити.  Ето защо LOPA 

много често се прилага след прецизен анализ на опасностите в технологичния 

процес (Process Hazard Analysis - PHA) и може да се разглежда като 

допълнение на този метод. LOPA е инструмент за постигане на висока 

технологична сигурност и отговаря на стандарта ANSI/ISA-84.00.01-2004.  

Ключовите въпроси, на които LOPA отговаря в своята методика са: 

• До каква степен защитата е надеждна ?; 

• Колко защитни нива са необходими ?; 

• До каква степен се намалява рискът на всяко защитно ниво ?. 

 

 

 
 

 

Фиг. 4. Графично представяне на метода LOPA 
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1.3. Графични методи за оценка на риска 
Графичните методи за оценка на риска са “дърво на отказите”, “дърво на 

събитията”, “метод на папийонката” и “метод на оценка на организацията и 

управлението на безопасността”. От тези методи ще бъдат представени 

първите два. 

Дърво на отказите (Fault Tree) представлява логическа диаграма, 

основана на дедуктивна логика, която показва връзките между отказа на 

системата, т.е. специфичното неблагоприятно събитие (нарушаващо 

функционирането на системата като цяло) и отказа на различните 

компоненти на системата [5, 15, 16].  Методът на дървото на отказите може 

бъде използван както за качествена, така и за количествена оценка на риска.   

 

 
 

Фиг. 5. Дърво на отказите за възникване на пожар в склад за гориво 

 

Дърво на събитията (Event Tree) е начин за илюстриране на 

последователността от събития, които могат да бъдат интерпретирани като 

последствия от възникването на определено иницииращо събитие. Този 

метод използва индуктивна логика и най-често се прилага при анализ на 

последствията от дадено нежелано събитие.  В крайната лява страна се 

нанася инициращото събитие, а в дясната страна - видът на последствията.    

В горния десен край на диаграмата се обозначават подсистемите (фиг. 6) [17, 

18, 19]. 
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Фиг. 6. Дърво на събитията за иницииращо събитие „пожар 

 

2. Заключение 

Представените методи за анализ и оценка на риска при технологичните 

процеси в химичната индустрия са ефективно средство за анализ на 

съществуващите производствени процеси и при проектирането на нови 

такива с оглед на минимизиране на вероятността за възникване на нежелани 

събития (производствени аварии) с негативно въздействие върху хората и 

компонентите на околната среда.  

В България, която от 01.01.2007 г. е член на Европейския съюз, с цел 

недопускане на големи аварии, изискванията към операторите на 

производствени предприятия, складови стопанства и площадки, използващи 

или съхраняващи опасни химични вещества, са регламентирани в Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС). В глава VII на този закон са 

регламентирани действията, които операторът задължително трябва да 

изпълни, за да има законово основание за производствена или логистична 

дейност [20]. 
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Abstract. The following paper aims to present the role of Key Performance Indicators 

(KPIs) and their specific characteristics. KPI are quantifiable metrics which reflect the 

performance of an organization in achieving its goals and objectives. In order to turn KPI in 

one of the most powerful tools, allowing organizational step-change and improving of 

company performance, guidelines for determination of the most appropriate and meaningful 

KPI are provided.  

Keywords: effectiveness, indicator design template, key performance indicators, selection.   

 

1. Въведение 

Терминът KPI (Key Performance Indicators) е широко употребяван в 

практиката и често е приеман като съвкупност на данни от различни 

измервания и индикатори за представянето на организацията.  

Ключовите индикатори за изпълнение дават възможност на 

организациите да определят степента на достигане на техните стратегически 

цели и задачи. В най-общ смисъл, KPI осигуряват най-важната информация 

относно представянето на бизнес организацията, което е показателно за 

правилната насока на дейността и развитието й.  

Същността на Ключовите индикатори за изпълнение се свежда до 

използването на сравнително малък брой ключови показатели, с цел 

редуциране на сложността при определяне представянето на организацията. 

Във връзка с тяхното прилагане е необходимо ясно идентифициране на 

нуждите от информация и внимателно определяне на най-подходящите 

индикатори и показатели за оценка на изпълнението. 
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2. Определяне на ключовите индикатори за изпълнение 
KPI са тези количествени индикатори, които измерват представянето на 

организацията и степента, в която тя постига прогрес по предварително 

заложените цели и приоритети.  

KPI измерват състоянието на бизнес организацията и подчиняват всички 

участници от всички нива на изпълнението на едни и същи цели и стратегии. 

Те, също така, осигуряват фокусна точка за стандартизацията, 

сътрудничеството и координацията в цялото предприятие [1, 2].  

Изборът и определянето на KPI не е никак лесна задача, при чието 

реализиране трябва да бъде намерен отговор на редица важни въпроси, 

касаещи дейността на фирмата, като например: Как да се разграничат KPI от 

„просто” обикновени измерители? Как да се установи, че избраните 

измерители са ключови бизнес индикатори? Как да се докаже, че подбраните 

измерители водят по-скоро до цялостна, отколкото до частична оптимизация? 

Как да се балансират краткосрочните и дългосрочните цели? Има ли налични 

данни, които да подкрепят измерителите? Изборът на неподходящи KPI може 

да доведе до неадекватно поведение и неоптимизирани цели. Трябва да се 

има предвид, че въпреки че всички KPI са измерители, не всички измерители 

са KPI [1].  

Ключовите индикатори за изпълнение трябва да бъдат тясно обвързани 

със стратегията на фирмата и да са в съответствие с визията и целите й. С 

други думи, KPI трябва да произлизат от визията и да обхващат цялата 

организация.  

Целта на индикаторите е да следят и отчитат напредъка по отношение 

постигането на стратегическите цели и реализирането на организационната 

стратегия.  

В стратегическата пирамида на подреждане (вж. Фиг 1.) може да се види, 

че превръщането на организационната визия в KPI и оттам в планове за 

ключови действия, изискват няколко междинни стъпки – създаване на 

стратегии, цели и критични фактори за успех.  

Не е достатъчно само да се определят целите и да се подберат 

съответните KPI. Визията за бъдещето (мисията) трябва да бъде поддържана 

от стратегията (как), целите (какво), критичните фактори за успех (фокусните 

области), KPI (метриките) и ключовите планове за действие, за да се 

реализира пълно задействане.  
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Фиг. 1. Стратегическата пирамида на подреждане 

 

Въпреки важното условие индикаторите да произлизат от и да са 

свързани със стратегическите цели, проведено проучване на Advanced 

Performance Institute показва, че това рядко се случва. От 1100 организации, 

включени в проучването, само 15 % от респондентите смятат, че всички 

индикатори за изпълнение, които прилагат, съответстват на корпоративната 

стратегия. Внушителните 92 % от респондентите чувстват, че голяма част от 

техните индикатори не са нито смислени, нито кореспондиращи на 

стратегията [3]. 

 

3. Отличителни характеристики на индикаторите 

В подкрепа на становището относно нелеката задача за 

идентифицирането на най-подходящите KPI е и изказаното от Екерсон. 

Според автора добрият ключов показател притежава следните 10 

отличителни характеристики [4]: 

1. Отразява стратегическите центрове на стойността в компанията – 

или ключовите индикатори за изпълнение измерват онези дейности, които 

придвижват организацията в посока реализиране на стратегическите 

приоритети на бизнеса. Пример за такива са удовлетвореност на клиентите, 

качество на продукта, размер на приходите от продажби, възвращаемост на 

инвестирания капитал, марж на печалбата. 

2. Дефинира се от висшето ръководство – мениджмънта дефинира 

ключовите индикатори за изпълнение на компанията в процеса на определяне 

на дългосрочните и краткосрочните стратегически цели. За да се извлече 

максимална полза от тях е необходимo ясно да се определи как ще се измерва 
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представянето на организацията, или какви KPI ще се използват. В противен 

случай се потвърждава правилото, че не можеш да се управлява онова, което 

не може да се измери. 

3. Декомпозира се до всички бизнес нива - налице е обвързване на 

ключовите индикатори за изпълнение от най-ниските организационни нива с 

тези от по-високите йерархични такива. По този начин се обезпечава 

постигането на единната корпоративна стратегия и се създават възможности 

за гъвкав и своевременен анализ. 

4. Базира се на общите корпоративни стандарти – успехът на 

ключовите индикатори за изпълнение на организацията се определя от 

наличието на консенсус за единна дефиниция на измерителите. Необходима е 

подкрепа от страна на висшето ръководство. 

5. Базира се на валидни данни – за измерването на представянето на 

организацията преди всичко е необходима техническа обезпеченост или 

наличие на достатъчно и достоверна информация. В противен случай се 

налага набиране на допълнителни средства, които ще позволят получаването 

на нужната информация или дори ревизиране на ключовите индикатори за 

изпълнение. 

6. Лесно разбираем – многообразието от ключови индикатори за 

изпълнение притъпява вниманието на служителите и затруднява тяхното 

разбиране. Необходимо е броят им да се сведе до разумно число (около 7) и 

да има яснота относно това какво се измерва, как се калкулира KPI и най-

важното - как всеки един от служителите може да допринесе за положително 

въздействие върху него. 

7. Лесно приложим – в повечето случай ключовите индикатори за 

изпълнение имат своя жизнен цикъл – при първоначалното им представяне те 

подобряват представянето на стопанската дейност, но с времето губят своето 

влияние. Това налага периодичното им ревизиране, като повечето компании 

извършват одит на показателите си на всяко тримесечие. 

8. Осигурява контекст за интерпретация – KPI измерват 

изпълнението като го сравняват с очакваните величини. Най-често се 

използват долна и горна граница на приемлив резултат, целеви значения на 

индикатора или бенчмарк въз основа на средноотраслови стойности. 

Повечето KPI индикират желаната посока на индикаторите като „нагоре”, 

„надолу” или „без промяна”. 

9. Обвързан е със стимулирането на служителите – за да бъде 

ефективно прилагането на ключовите показатели за изпълнение следва те да 

бъдат обвързани със заплащането на служителите. Необходимо е също и 

промяна в бизнес процесите, която да позволи оказването на въздействие 

върху KPI, в противен случай служителите ще са информирани, но безсилни. 

10. Води до реализирането на крайната цел – добрият ключов 

индикатор за изпълнение трябва да обезпечава постигането на водещата 

стратегическа цел на бизнеса, ето защо не трябва да се допуска противоречие 
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между отделните KPI, както и възможност за заобикалянето им от страна на 

човешкия фактор в компанията. 

Друга важна предпоставка, свързана с подбора на ключови индикатори за 

изпълнение, е избраната от компанията стратегия. Тя оказва определено 

влияние както върху набора от ключови индикатори, така и върху честотата 

на тяхното изчисляване [5]. 

• Например при стратегия „лидерство в разходите” мениджъра следва 

постоянно да контролира разходите на всеки етап от създаването на 

стойност, да следи за степента на автоматизация на ключовите процеси и да 

оценява обращаемостта на активите и разпознаването на брaнда. 

• Като специфични показатели при стратегията „диференциация” може 

да се посочат обема продажби по нови продукти, рентабилността на 

продажбите, броя на рекламациите и делът на брака. 

• Компаниите, избиращи стратегията „концентрация (близост до 

клиента)”, са ориентирани към увеличаване на обема на продажбите от 

постоянни клиенти, индекса на удовлетвореност, скоростта на изпълнение на 

специални поръчки, взаимозаменяемост на персонала и др. 

Ключовите индикатори за изпълнение се използват от компанията както 

за измерване на напредъка на организацията по пътя на постигането на 

стратегическите приоритети, така и за оценка на приноса на служителите към 

постигането на общата корпоративна цел.  

В практиката при формирането на съвкупността от KPI в една компания 

се е наложил принципа SMARTA [6]: 

� Specific – ключовият индикатор за изпълнение трябва да отразява 

спецификата на дейността. Необходимо е да се обясни ясно какво се изисква 

от всеки служител, каква е разликата между ефективно и неефективно 

представяне и как ще бъде оценяван индивидуалния принос; 

� Measurable – KPI трябва да са измерими или да се базират на 

дейности, които могат да бъдат наблюдавани и на документирани показатели 

като степен на удовлетвореност на клиентите или управленски и 

комуникационни умения. Така например, някои аспекти от дейността са 

лесно измерими чрез финансовите и количествените измерители, което може 

да доведе до прекомерно фокусиране върху тях за сметка на други; 

� Agreed to – необходимо е да се търси разбирането и приемането на 

KPI от служителите на всички нива и да се избягва централизираното  им 

спускане в организацията. От особена важност е да се осигури еднакъв 

стандарт на разбирането им както от ръководството, така и от служителите 

по звена; 

� Realistic – необходимо е да се наблюдава реализъм и да се избягва 

прекаления оптимизъм, например по отношение на целеви обем продажби и 

крайни срокове за изпълнение на отделни дейности. Също така следва да се 

има предвид характера на дейността и кой фактор е най-важен за успеха – ако 
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това е крайният резултат от процеса, то вниманието на мениджъра следва да 

се фокусира върху него, ако е човешкият фактор, то във фокуса трябва да 

попаднат уменията за работа в екип и личните качества на служителите; 

� Timely – ключовите индикатори за изпълнение трябва да имат 

подходящ времеви хоризонт. От тук произтича правилото, че е необходимо 

да съберете нужната информация за оперативната дейност или успоредно с 

осъществяването на процеса или веднага след неговото приключване в 

противен случаи тя ще загуби своята достоверност; 

� Aligned – индивидуалните KPI трябва да бъдат изравнени с общите 

корпоративните цели. Те следва да отразяват организационната култура и 

ценности и да дават ясна дефиниция за поведението на служителите, което 

ще се приема за успешно и ще се стимулира посредством допълнително 

възнаграждение. 

 

4. Измерване на изпълнението 

Колкото е важно да бъдат разграничени стратегическите и 

операционните KPI, също толкова съществено е мениджърите да разбират 

по-широкия смисъл на изчисляването на индикаторите, били те 

стратегически или не. 

Трите основни причини за измерване на изпълнението са: 

• За учене и усъвършенстване; 

• За съобщаване извън организацията и демонстриране на 

съгласуваност; 

• За контрол и наблюдение на сътрудниците. 

По отношение на измерването с цел учене и подобряване на 

изпълнението, KPI се използват, за да осигурят на служителите нужната 

информация за вземане на обосновани и информирани решения, с цел 

активизиране и подобряване на изпълнението.  

В този контекст KPI се използват във вътрешната среда като 

доказателство за информираността на решенията на мениджърите, служат 

като предизвикателство по отношение на стратегическите допускания и за 

непрекъснато подобряване и усъвършенстване. 

При измерване с цел съобщаване извън организацията и демонстриране 

на съгласуваност KPI се използват за информиране на външните 

заинтересовани групи, а така също за съобразяване с външните правила за 

отчитане/докладване и представяне на информация. Всички доклади и 

свързани индикатори могат да бъдат съставени както на задължителна 

основа, като например годишните финансови отчети, сметки или отчетите за 

регулиращите органи, така и на доброволна основа, като например докладите 

за оценка на въздействието на заобикалящата среда. 

При измерването с цел контрол и наблюдение на сътрудниците, KPI се 

използват в командната верига „отгоре-надолу”, за да направляват и 
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контролират поведението и действията на сътрудниците. В този случай 

измерванията се използват, за да бъдат зададени цели или правила, да бъде 

обективно оценено реализирането на тези цели и да бъде осигурена обратна 

връзка за установяване на информация относно възможните несъответствия 

между реализирани и заложени цели.  

Основната цел е тези несъответствия да се редуцират в максимална 

степен и да се повиши съответствието. В този контекст, измерителите често 

са тясно свързани с възнаграждението и изградената в организацията система 

за признание. 

От тези три приложения, първото (измерване с цел учене и подобряване 

на изпълнението) е най-приложимо и полезно, второто е нещо, което 

организациите трябва да направят, а третото може да причини съществени 

проблеми и често да доведе до организационна култура, в съответствие с 

която хората се фокусират върху разработването на показателите, но не и 

върху изпълнението. 

Организациите, прилагащи най-добрите практики, извършват следното: 

• Ясно осъзнават какви KPI са необходими за учене и подобряване на 

параметрите и се фокусират върху тях; 

• Абстрахират се от отчетените външни индикатори, ако те не 

съответстват на вътрешните, за да се избегне объркване и претоварване с 

данни; 

• Избягват употребата на индикатори за контрол върху сътрудниците.  

 

5. Насоки за проектиране на KPI 
Поради факта, че е обичайно различните отдели на една организация да 

измерват изпълнението по различен начин, по-долу ще бъде представен 

списък с насоки за избор на най-подходящите индикатори [7]. 

От голяма важност е обстоятелството, че организациите трябва да 

избират стратегически индикатори, които наистина са в подкрепа на 

стратегическите цели, а не просто друга форма на вече познати и използвани 

такива. Освен това, използването на индикатори поради факта, че „всички 

други ги използват”, също не е добра идея.  

Проведени проучвания показват, че голяма част от познатите 

стратегически индикатори като цяло не са приложими в съществуващите 

системи в рамките на организацията и трябва да бъдат проектирани 

специално за нуждите на конкретната организация.  

Индикаторите трябва да бъдат действени, т.е. да предизвикват 

качествено подобряване на изпълнението. Казано с други думи, ако 

индикаторите показват, че стратегическите цели не се постигат, това 

означава, че е необходимо да се вземат мерки в тази насока. Това изразява 

най-съществения и стар принцип на управлението на изпълнението – 

превръщането на стратегията в действие. 
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С цел подпомагане на организациите при подбора на подходящи 

ключови индикатори за изпълнение могат да се предложат следните насоки: 

� Стратегическа цел – всеки един KPI трябва да бъде свързан с 

организационните приоритети и стратегически цели. 

� Ключови въпроси на изпълнението (KPQ) – те осигуряват рамката на 

причините за въвеждането на индикаторите и каква допълнителна 

информация и доказателства са необходими. 

� Идентифицират се потребителите на информацията. 

� Цел на информацията. 

� KPI ID – всеки индикатор трябва да има уникален идентификационен 

номер.  

� Име на показателя, даващо ясна представа за неговата същност. 

� Лице, отговорно за изпълнението по съответния индикатор. 

� Метод за събиране на данните – примери за такива методи, които 

могат да се използват и като инструменти за измерване, са: анкети, 

въпросници, интервюта, фокус групи и др.. 

� Източник на данните – тук е важно доколко информацията е 

леснодостъпна и доколко е възможно нейното събиране. 

� Метод на оценка – преценява се доколко е възможно да се създаде и 

приложи формула, дали ще се използва агрегатен показател или индекс, 

който е съставен от други показатели. Взема се решение и каква скала ще се 

използва, ако показателят няма конкретно цифрово изражение.  

� Честота, време и продължителност на събирането на данните – 

зависят от спецификата на показателите. Честотата е от значение за 

предоставянето на достатъчно релевантна информация.  

� Звено от организацията или външна агенция, отговорна за 

набирането на информацията и нейното непрекъснато актуализиране.  

� Цели и прагове на изпълнение. Целите трябва да бъдат: специфични 

и времево обвързани, постижими, базирани на перфектна информация. Те 

могат да бъдат определени като абсолютни, процентни или относителни.  

� При изпълнение на тази насока е необходимо да се използва 

съществуващата информация, за да се проследи историята и да се прецени 

тренда, да се отчитат всякакви флуктуации в изпълнението (пикове, спадове 

и сезонни влияния), да се взимат под внимание националните цели, най-

добрите бенчмарк практики и т.н., да се взимат предвид причинно-

следствените връзки, да се отчитат забавянията във времето. 

� Акуратност на показателя - трябва да се прецени колко точно 

показателят измерва това, за което е предназначен.  

� Разходи и усилия, необходими за представянето и поддържането на 

индикаторите за изпълнение. 

� Ползвател на информацията. 

� Честота на докладване. 

� Канали за докладване. 
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� Форми на докладване. 

 

4. Заключение 

Ключовите показатели за изпълнение са един от най-мощните 

инструменти, позволяващи на дадена организация да постигне стъпкова 

промяна и подобрение на изпълнението, което трябва да е основна цел на 

всяка система за управление на изпълнението. Но използването на KPIs 

върви ръка за ръка с известни предизвикателства, изведени в доклада. Тези 

показатели трябва да се прилагат за усъвършенстване, а не за контрол. Ако се 

използват неправилно, могат да се превърнат в най-нежелания управленски 

инструмент. 

Докладът е разработен и публикуван в изпълнение на проект 

BG051PO001-3.3.06-0005 N Д01.89/19.03.2012г.: „Развитие потенциала на 

докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните 

науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на 

знанието”. 
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Abstract. The purpose of this paper is to propose a conceptual model, based on the analytic 

hierarchy process (AHP), for assisting managers in the selection of KPIs. Well-defined KPIs 

provide a basis for assessing the achievement of enterprise objectives. The model draws 

upon the consideration that KPIs can be evaluated and selected on the basis of the 

dependencies among the performance indicators. For this purpose a design structural matrix 

(DSM) is used.  
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1. Въведение 

Подборът на ключови показатели за изпълнение (КРІ) е едно от най-

големите предизвикателства пред компаниите и е от изключително важно 

значение за успешното внедряване на Системата с балансирани показатели. 

КРІ помагат на мениджърите да взимат информирани решения, подпомагат 

поддържането на постоянен бизнес ритъм, позволяват по-голяма отчетност, 

осигуряват непрекъсната и изчерпателна оценка на хората, процесите и 

цялостното производство. Те следва да бъдат лесно събираеми, надеждни, 

измерими и конкретни.  

Следователно, добре дефинирани KPI осигуряват база за оценка степента 

на постигането на корпоративните цели. КРІ дават възможност на висшето 

ръководство ясно и точно да бележи достигнатото ниво и на тази база да 

строи планове за бъдещето. Те позволяват на висшите мениджъри да съобщят 

мисията и целите на организацията на ръководители и изпълнители от 

ниските нива. Декомпозицията на KPI по организационната структура 

гарантира, че дейността на всяко ниво на компанията се извършва в  
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направление, определено от ръководството и с цел повишаване стойността на 

организацията. 

 

В случая възникват няколко въпроса, на които трябва да се даде отговор: 

• Как да се изберат тези от тях, които отговарят на спецификата на 

организацията и най-точно ще характеризират постигането на 

поставените цели? 

• Как коректно да се консолидират и агрегират мерните единици в 

рамките на стратегията? 

• Каква трябва да бъде системата за измерване и оценка на 

достигнатото ниво при изпълнение на стратегическа цел? 

 

В много от случаите на реализация на управление по KPI се използват 

твърде много показатели, като това пречи на изпълнителите да разберат 

тяхното значение за крайните резултати и да се съобразяват с тях в своята 

работа. С ключовите индикатори количествено се измерва напредъка към 

предварително поставена цел. Например – увеличаване на трафика към сайта 

с 50% за следващата година. Към тази цел може да има подцели [1, 2], 

например – дневни уникални посещения, посещения по източници на трафик, 

нови и връщащи се посетители. 

За някои цели може да има прекалено много индикатори, което 

затруднява тяхното следене Не трябва да има прекалено много индикатори, 

за да не се загуби фокуса, както и да се размие отговорността. Не трябва да 

има и твърде малко такива, което ще създаде трудности при измерването и 

предприемането на ефективни действия за решаване на проблема. В този 

случай се препоръчва да се следят само два или три основни. Именно те се 

наричат ключови индикатори за изпълнението, с чиято помощ се определя 

прогресът към поставените цели. 

 

2. Установяване зависимостта на връзките между индикаторите 

В настоящата публикация се предлага концептуален модел на 

постановката на задачата за подбор на КРІ, чието редовно следене определя 

прогреса по отношение на постигане на целите. Моделът се позовава на 

разкриване на зависимостта на връзките между индикаторите. Авторите 

приемат допускането, че индикатори, които са взаимно зависими, се явяват 

ключови, зависимите трябва да подлежат на допълнителен анализ, съгласно 

модела за развитието и чувствителността на мултикритериалния метод AHP 

[2, 3, 4], а независимите – ще се приемат като несъществени при анализа на 

изпълнението. Приемането на тези допускания се аргументира чрез 

изследване на предоставената информация, необходима за съставянето на 

стойностите на всеки индикатор.  
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Като полезен инструмент за идентифициране на независимите, 

зависимите и взаимно зависимите информационни потоци, присъщи на 

комплексните задачи, ще се използва проектна структурна матрица DSM, 

предложена от Steward [3, 5, 6]. DSM разделя задачата на n индивидуални 

индикатори в n x n матрица. Подобно на прилежащата матрица, DSM е 

квадратна матрица с n редове и n колони и m ненулеви елемента. 

 

Предимствата на използването на DSM  са: 

• DSM обхваща големината и комплексните ограничения на 

диграфите; 

• DSM  е лесна за разбиране и дава възможност за управляване на 

процесите изцяло; 

• Матричният формат е подходящ за програмиране и пресмятане с 

компютри; 

• Използването на DSM дава възможност да се определят 

приоритетните индикатори като се вземат предвид зависимостите между тях. 

Това повишава качеството на процеса на подбор. 

 

За постигане на целите при съставяне на концептуалния модел се 

предлага прилагането на модифицирания алгоритъм на Стюард за 

декомпозиция на DSM [3, 5], който е адаптиран за нуждите на настоящето 

изследване.  

В общия случай се приема, че зависимостите между индикаторите, които 

трябва да се използват, могат да се задават с помощта на насочен граф. На 

фиг.  1 е показан примерен вид на такъв граф. 

 

 
Фиг. 1. Насочен граф на връзките между индикаторите 

 

Връзките между всяка двойка индикатори могат да бъдат независими, 

зависими и взаимно зависими [3, 4, 6]. При подбора на КРІ се препоръчва 
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графът от фиг.1 да се представя с помощта на структурна матрица (която ще 

бъде наречена матрица на връзките). По главния диагонал на тази матрица не 

се попълват стойности, т.е. информацията за изпълнението не зависи от 

самия него. Останалите елементи получават стойности 0 или 1. Ако един 

елемент Xi,j = 1, това означава, че индикатора Xi се нуждае от стойностите, 

съставящи индикатора Xj (или индикатор Xj предоставя информация, 

необходима за съставянето на стойностите на индикатора Xi). Наличието на 1 

в i-я ред означава, че индикатора Xi се нуждае от информация за своето 

съставяне от индикаторите с ненулеви елементи в съответните стълбове. 

Аналогично, наличието на 1 в j-я стълб означава, че индикаторът Xj 

предоставя информация на индикаторите с ненулеви елементи в съответните 

редове. 

Началният вид на структурната матрица на връзките е показан на фиг. 2.  

 

*** A B C D E F G H I J K L Sum 

A X   1                   1 

B   X                     0 

C   1 X                   1 

D       X 1             1 2 

E         X     1     1   2 

F   1       X           1 2 

G   1         X       1   2 

H 1     1       X 1   1   4 

I     1    1     X 1     3 

J   1 1     1       X 1 1 5 

K   1 1               X   2 

L 1               1 1 1 X 4 

Фиг. 2. Първоначална структурна матрица на връзките 

 

3. Алгоритъм за идентифициране на най-значимите индикатори за 

изпълнението на бизнес целите 
За идентифициране на най-значимите индикатори за изпълнението на 

бизнес целите се предлага декомпозиция на структурната матрица на 

връзките. За реализация на декомпозицията се използва стратегия, целяща 

минимизация броя на единиците над главния диагонал, в която се допуска 

само замяната на данни на един ред с друг, както и на същите по номера 

стълбове. Т.е., ако е необходимо да се разменят данните от 5-ти и 8-ми ред,  
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например, то задължително трябва да се разменят и данните между 5-я стълб 

и 8-я стълб. Тази стратегия може да бъде реализирана с помощта на следния 

алгоритъм: 

 

Стъпка 1. Изчисляват се броя на единиците по редове, след което 

данните в матрицата се пренареждат по възходящия ред на сумите по редове. 

На фиг. 3. е показан външния вид от изпълнението на първата стъпка. 

 

*** B A C D E F G K I L H J Sum 

B X                       0 

A   X 1                   1 

C 1   X                   1 

D       X 1         1     2 

E         X     1     1   2 

F 1         X       1     2 

G 1           X 1         2 

K 1   1         X         2 

I     1    1     X     1 3 

L   1           1 1 X   1 4 

H   1   1       1 1   X   4 

J 1   1     1   1   1   X 5 

 5 2 4 1 1 2 0 5 2 3 1 2 28 

 
Фиг. 3. Сортиране на данните в структурната матрица по редове 

 

Както се вижда от Фиг. 3, новият вид на структурната матрица съдържа 3 

блока – един независим (индикатор B) и два взаимно зависими (индикатор А 

и С и индикатори D, E, F, G, K, I, L, H и J).  

 

Стъпка 2. В редовете с еднакъв брой единици се прави проверка дали 

при размяна на данните на два реда с еднакъв брой единици няма да се 

намали броят на единиците над главния диагонал. В резултат на това при 

размяна на данните от втори и трети ред се получава блок само от зависими 

индикатори (А и С).  

На фиг. 4 е показан новият вид на структурната матрица. 
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*** B C A D E F G K I L H J Sum 

B X                        

C 1 X                      

A   1 X                    

D       X 1         1     2 

E         X     1     1   2 

F 1         X       1     2 

G 1           X 1         2 

K 1 1           X         2 

I   1      1     X     1 3 

L     1         1 1 X   1 4 

H     1 1       1 1   X   4 

J 1 1       1   1   1   X 5 

    1 1 2 0 5 2 3 1 2 28 

Фиг. 4. Пренареждане на данните в редове с еднакъв брой единици 

 

Стъпка 3. От по-нататъшен анализ отпадат блоковете на независимите и 

зависимите индикатори до момента. Изчисляват се сумите от единиците по 

стълбове и се нареждат по възходящ ред в посока от дясно наляво, т.е. от 

последните колони към първите. Резултатът от сортирането е показан на фиг. 

5. 

*** B C A K L F J I E D H G Sum 

B X                       0 

C 1 X                     1 

A   1 X                   1 

K 1 1   X                 2 

L     1 1 X   1 1         4 

F 1       1 X             2 

J 1 1   1 1 1 X           5 

I   1       1 1 X         3 

E       1         X   1   2 

D         1       1 X     2 

H     1 1       1   1 X   4 

G 1     1               X 2 

    5 3 2 2 2 1 1 1 0 28 

Фиг. 5. Сортиране на данните по колони в низходящ ред 
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В резултат на сортирането блокът на зависимите индикатори (С и А) се 

увеличи с индикатор К, а останалите индикатори се декомпозираха в три 

блока. В блока, образуван от индикатор G, декомпозицията е завършена. 

Пренареждането на индикаторите от блока индикатори D, E и H не води до 

подобрение. Следователно и той трябва да отпадне от по-нататъшно 

разглеждане. 

Стъпки 1-3 се повтарят за блоковете, в които индикаторите са зависими 

един от друг (силно зависими компоненти в графа на индикаторите). 

В разглеждания пример всеки опит за намаляване броя на единиците над 

главния диагонал води до неуспех, с което се счита, че декомпозицията на 

структурната матрица е завършена. Резултатът е онагледен в обособените 

блокове, определящи ключовите индикатори. 

 

4. Заключение 

Процедурата по решаване на поставената задача, може да се обобщи по 

следния начин: 

1. Разлагане на стратегическата цел/цели на фирмата на отделни 

подцели  в йерархическа структура; 

2. Целите следва да се анализират, за да бъдат определени факторите, 

които ще съдействат за тяхното постигане, приети като критични фактори за 

успех; 

3. За всеки Критичен фактор за успех трябва да има поне един Ключов 

показател за изпълнение. 

4. С ключовите индикатори количествено ще се измерва напредъка към 

предварително поставена цел. 

 

Механизъм на действие 

1. Съставяне на мултидисциплинарна група от експерти и чрез техните 

научно обосновани преценки да се формира мотивирано функционално 

решение;  

2. Сравняване на всички възможни за решението на даден проблем 

критерии чрез степента на зависимост между тях за избор  на най-добър 

модел при постигане на поставената цел; 

3. Определяне на системата и областта; 

4. Указване на всички системни елементи (индикатори); 

5. Изследване на информационните потоци между индикаторите на 

системата; 

6. Построяване на матрицата във вид, който трябва да показва 

информационните потоци и е да е удобна за прилагане; 

7. Пренареждане на матрицата чрез използване на алгоритъма за 

разделяне на части; 

8. Идентифициране на независимите, зависимите и взаимно зависимите 

блокове; 
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9. Предоставяне на построената матрица на мениджърите за анализ. 
Гарантирането, че избраните ключови индикатори за изпълнение са 

стратегически, актуални и количествено измерими, подобрява вероятността 

те да насърчат реализма, обективността и прозрачността в управлението на 

изпълнението. 

Докладът е разработен и публикуван в изпълнение на проект 

BG051PO001-3.3.06-0005 N Д01.89/19.03.2012г.: „Развитие потенциала на 

докторанти, постдокторанти, млади учени и специализанти от инженерните 

науки в ТУ-Варна и техния принос за развитие на икономика, базирана на 

знанието”. 
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Abstract. The main objective of the paper is to review five empirical derived models of 

inter-functional interactions between marketing function and other function of organization 

in context of buyer-supplier relationships. The first model examines the inter-functional 

aspect in company operations from the perspective of interdepartmental integration. The 

second model considers cross-functional co-operation in new product development between 

R&D, manufacturing and marketing. The third model evaluates the interdepartmental dy-

namics between the marketing and quality departments. The fourth model investigates the 

role of interdepartmental integration between logistics and marketing departments in both 

the company's overall and distribution service performance. The fifth model depicts a con-

ceptual framework of marketing bilateral interaction with other functional units.  

Keywords: buyer-supplier relationships, marketing, inter-functional interactions. 

 

1. Въведение 

Снабдяването на организацията представлява сложен процес, който 

включва голямо количество персонал, множество цели и потенциално 

конфликтни критерии за вземане на решения. Той често се извършва за 

продължителен период от време, изисква информация от много източници и 

се съобразява с различни междуорганизационни взаимоотношения [1, 9].   

Множество изследвания показват някои типични области на 

сътрудничество между персонала от маркетинговия отдел и някои 

функционални отдели в организацията особено НИРД, производство, 

качество и логистика. Областите на сътрудничество са при разработването на 

спецификации и списъци на взаимозаменяемите детайли, при 

стандартизирането и опростяването на детайлите, при извършването на 

стойностен анализ и разкриването на възможности за заместване на 

детайлите [3].  
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Основна цел на статията е да се разгледат някои емпирично изведени 

модели на междуфункционалните взаимодействия между маркетинга и 

останалите функционални сектори в организацията в рамките на 

взаимоотношенията „доставчик–клиент”. В тази връзка са разгледани 

няколко изследвания в тази област и е извършена оценка на предмета на 

изследване, обекта на анализ, методите на изследване, характеристиките на 

изследванията и показателите за тяхното измерване.    

 

2. Модел на взаимодействие и сътрудничество между отделите в 

организацията  

Целта на този модел е да оцени междуфункционалните аспекти в 

дейността на организацията от гледна точка на интеграцията между 

различните отдели. Според този модел интеграцията между отделите описва 

всички дейности на взаимодействие и сътрудничество между съответните 

отдели. Взаимодействието между тях се изразява в осъществяването на 

множество общи дейности като съвещания на комисии, срещи, телефонни 

разговори, меморандуми и доклади. Сътрудничеството от друга страна е 

свързано с преследване на съвместни цели, взаимно разбирателство и 

споделяне на ресурси извън организационно регламентираните начини. 

Философията на сътрудничество се изразява основно в непрекъснати 

взаимоотношения между отделите, а не само по повод на търговските 

операции [5]. Този модел се основава на проучване на развойните дейности в 

организацията. Основна цел на изследването е била да се проучи влиянието 

на взаимодействието и сътрудничеството между различните отдели върху 

процеса на разработка на нови продукти. Обектът на анализ е връзката между 

функционалните мениджъри на отделите маркетинг, НИРД и производство. 

Характеристиките, които се използват за измерване на взаимодействието, се 

основават на няколко предходни проучвания на взаимоотношенията между 

отделите.  

Резултатите от проведената анкета показват, че сътрудничеството играе 

важна роля при успешното развитие на продукта и продуктовия мениджмънт, 

за разлика от предходните проучвания, които акцентират на важността 

единствено на взаимодействието. Високите нива на сътрудничество, а не 

само на взаимодействие, са предпоставка за успешно интеграция между 

отделите и тяхната дейност [5]. 

Въпреки акцента върху взаимоотношенията не са изследвани конкретно 

характеристиките доверие и ангажираност. Въпреки някои проблеми, този 

вид изследване, характеризиращо се с пълно описание на използваните 

методи и показатели (таблица 1) [5], позволява възпроизвеждане на 

проучването в по-различен контекст. 
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Таблица 1.  Характеристики на интеграцията и сътрудничеството между отделите  

Характеристики на 

взаимодействието и  

сътрудничеството 

Показатели, измервани по  

петточкова скала 

(никога, рядко, понякога, често, мн. често) 

Съвещания 

Комисии 

Гласови разговори 

Кратки съобщения 

Срещи 

Каква е честота на взаимодействие на 

вашият отдел с другите два отдела през 

последните три месеца посредством 

следните дейности? Електронна поща 

Обмен на формуляри 

Обмен на отчети 

Обмен на записки 

Обмен на документи 

Каква е честота на взаимодействие на 

вашият отдел с другите два отдела през 

последните три месеца посредством 

следните дейности? 
Обмен на факсове 

Постигане на цели 

Постигане на споразумения 

Обработка на информация 

Споделяне на идеи, информация и ресурси 

Споделяне на еднаква визия за организацията 

Сътрудничество 

Каква е честота на съвместно 

изпълнение на следните дейности на 

вашият отдел с другите два отдела през 

последните три месеца? 

Работа в общ екип 

 

3. Модел на междуфункционалното коопериране 
Този модел е резултат от проучване на предпоставките и последиците от 

междуфункционалното коопериране при разработката на нови продукти 

между отделите НИРД, производство и маркетинг [8]. Въз основа на 

резултатите от изследването е предложен структурен модел за успешно 

междуфункционално проектиране на нови продукти, състоящ се от вътрешни 

фактори, външни фактори, междуфункционално коопериране и резултати от 

разработката на нови продукти. За изследване на междуфункционалните 

взаимодействия се използва анкета, включваща показатели, разделени според 

измеренията на предпоставките и последствията – таблица 2 [8]. Отговорът 

на всеки въпрос (твърдение) се измерва по десетбална скала, като 0 точки се 

поставят при отговор напълно несъгласен, а 10 точки при напълно съгласен. 

Резултатите от това проучване сочат, че външните фактори не оказват 

съществено влияние върху междуфункционалното коопериране или на 

вътрешните фактори. 

В проучването също е установено, че в контекста на развитието на нов 

продукт, междуфункционалното коопериране положително корелира с 

резултатите, а вътрешните фактори (например споделянето на риска и 

възнагражденията) положително влияят на междуфункционалното 

коопериране и на резултатите [8]. В това проучване също така не се 

изследват параметрите доверие и ангажираност. 
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Таблица 2. Характеристики на предпоставките и последствията  

при междуфункционално коопериране 

Характеристики 

на предпоставките 

и последствията 

Показатели 

Съществуват критерии за формална оценка на груповата работа 

Оценките на членовете на групата се основават на постиженията 

на групата  

Отделите разделят поравно допълнителното възнаграждение при 

успешен нов продукт 

Вътрешни фактори 

 

 

 

 

Висшият мениджмънт стимулира груповата лоялност спрямо 

функционалната лоялност  

Предвидимост на промените в дизайна на конкурентните 

продукти  

Предвидимост на технологичните промени 

Външни фактори 

 

 

 Предвидимост на пазарните промени 

Взаимодействие на персонала от трите отдела  

Открита комуникация между трите отдела 

Сходство на целите и задачите пред трите отдела  

Пълно удовлетворение от взаимоотношенията между отделните  

Междуфункционалн

о коопериране 

Връзките между трите отдела са от вида „Дай ми, за да ти дам”  

Програмата за разработка на нови продукти постигна целите  

Програмата за разработка на нови продукти беше успешна  

Спрямо основните конкуренти времето за разработка на нови 

продукти е по-късо.  

Резултати 

Спрямо основните конкуренти качеството на новите продукти е 

по-високо  

 

4. Модел на междуфункционалната динамика 

Този модел е разработен въз основа на проучване, което е било насочено 

към разширяване на знанията за междуфункционалните взаимоотношения 

между маркетинга и другите фирмени функции и особено на 

взаимодействието с отдела по качество [6]. Обектът на анализ е двустранната 

връзка между отделите маркетинг и качество, като качеството в 

организацията е основната тема в проучването. 

 Изследователските характеристики, които се използват за оценка на 

междуфункционалната динамика между отделите маркетинг и качество, са 

измерени количествено по седембална скала с помощта на множество 

въпроси за всяка една характеристика – таблица 3 [7]. 

Първоначално параметрите на изследването са били адаптирани към 

въпросите, свързани с качеството и ролята на качеството в планирането и 

вземането на решения в организацията. С малки корекции същите тези 

характеристики биха могли да се използват за проучване на други 

междуфункционални дейности и взаимоотношения.  
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Таблица 3. Характеристики на междуфункционалната динамика 

Междуфункционални 

характеристики 

Показатели 

Членовете на даден отдел се чувстват удобно, когато 

комуникират по телефона с членове на други отдели 

Членовете на даден отдел са лесно достъпни за останалите  

Членовете на отделите по маркетинг и качество говорят 

на „различни езици”, което затруднява комуникацията  

Двата отдела си предоставят доброволно информация и 

идеи, които те считат, че ще се отразят на другия отдел 

Междуфункционална 

свързаност 

 

Скала:  

изцяло несъгласен – 

изцяло съгласен 

Членовете на даден отдел контактуват с член на друг отдел 

само при силна необходимост  

Контакт лице в лице 

Съвещания между групи 

Телефонна комуникация 

Писмени записки и доклади 

Честота на  

междуфункционалната 

комуникация 

Скала: 

Никога - много често Електронна поща 

Когато членове на двата отдела работят заедно, често 

възникват силни напрежения  

Членове на единия от отделите не харесват да работят с 

членове на другия  

Липсват разногласия между двата отдела за начина на 

взаимодействие помежду им 

Съществуват чести напрежения по специфични въпроси на 

работните взаимоотношения между двата отдела  

Членовете на двата отдела считат, че целите на 

съответните отдели са в хармония една с друга 

Целите, които се преследват от отдела по качество, често 

са несъвместими с тези на маркетинговия отдел 

Междуфункционални 

конфликти 

 

Скала:  

напълно несъгласен – 

напълно съгласен 

Един отдел не би пречил умишлено на другите, за да 

прокара своята собствена гледна точка  

са въвлечени в подобряването на качеството  

избягват да поемат отговорност за подобряване на 

качеството  

ясно разбират процеса на подобряване на качеството  

не приемат подобренията на качеството като тяхна роля  

имат лицемерно отношение към подобряването на 

качеството 

Лидерство на висшия 

мениджмънт по 

качеството  

Ръководителите и 

служителите смятат, 

че висшите 

мениджъри: 
Скала: напълно 

несъгласен–напълно 

съгласен 

сякаш са включени активно в подобряването на качеството 

Ние използваме знания и опит от различни функционални 

области  

Ние използваме знания и опит на персонал от различни 

йерархични нива  

 

Пълнота на планира-

нето на качеството 

 

 Ние използваме информация от различни източници (напр. 

285



 

консултанти) 

Ние използваме информация от наши външни клиенти 

(напр. оплаквания, гаранционно обслужване) 

Организацията осигурява обучение, подпомагащо 

ефективното планиране на качеството  

Организацията използва голям брой мотивационни 

фактори, за да стимулира доброто планиране 

Скала: напълно 

несъгласен – напълно 

съгласен 

 

Времето за формулиране на стратегически план по 

качеството е достатъчно 

Висше ниво на мениджмънта 

Средно ниво на мениджмънта 

Нисшо ниво на мениджмънта 

Участие на следните 

йерархични нива при 

планирането на 

качеството 

Скала: никога – много 

често 

Служители 

Производство / операции 

Маркетинг 

Финанси 

Обслужване на клиентите 

Участие на следните 

функционални звена в 

планирането на 

качеството 

Скала: никакво - 

активно 
Продажби 

Във всички сектори на бизнеса има силна връзка между 

изпълняваната стратегия по качеството и използваните 

индикатори за качество  

Във всички сектори на бизнеса липсва видима връзка на 

индикаторите за качество с конкурентната стратегия  

Във всички сектори на бизнеса всеки получава обратна 

полезна информация относно напредъка по реализацията 

на стратегията по качеството  

Във всички сектори на бизнеса възнагражденията са 

пряко обвързани със стратегията по качеството  

Съвместимост на 

системата за контрол 

 

Скала:  

напълно несъгласен – 

напълно съгласен 

 

 

Във всички сектори на бизнеса всеки, който допринася 

за постигане на стратегията по качеството, получава 

непарични награди 

 

5. Модел на интеграцията между отделите  

В основата на този модел стои изследване, чиято основна цел е да се 

проучи ролята на интеграцията между отделите по логистика и маркетинг, 

както от гледна точка на резултатите на цялата организация, така също от 

гледна точка на резултатите от дистрибутивното обслужване [4]. 

Изследователските характеристики на това проучване са адаптирани от 

модела на  взаимодействие и сътрудничество между отделите в 

организацията – таблица 4. В таблицата са описани подробно 

характеристиките за оценка на връзките на интеграция между отделите и на 

ефективността, както и показателите за тяхната оценка, измервани чрез 
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петбална скала. 
 

Таблица 4. Характеристики на интеграцията между отделите 

Характеристики на връзките Показател 

Обмен  на отчети 

Обмен на записки 

Обмен на информация 

Каква е честота на взаимодействие на 

отдел логистика с отдел маркетинг 

през последните шест месеца по 

отношение на следните дейности?  

(Скала: 1=никога... 5=много често) 

Обмен на документи, получени по факс 

Участие в общи комисии 

Телефонни разговори 

Гласови съобщения 

Консултации 

Каква е честота на взаимодействие на 

отдел логистика с отдел маркетинг 

през последните шест месеца по 

отношение на следните дейности?  

(Скала: 1=никога... 5=много често) 

Електронна поща 

Съвместното постигане на цели 

Съвместно разбирателство  

Неформална съвместна работа 

Споделяне на идеи, информация и ресурси 

Съвместна работа като екип 

Съвместно планиране за предвиждане и 

решаване на оперативни проблеми 

Сътрудничество 

 

Каква е честота на ангажираност на 

отдел логистика с отдел маркетинг 

през последните шест месеца по 

отношение на следните дейности?  

(Скала: 1=никога... 5=много често) 

Вземане на съвместни решения за 

подобряване на цялостната ефективност.  

...маркетингът изпълнява своите 

отговорности и ангажименти по отношение 

на логистиката? 

... връзката между логистиката и маркетинга 

е била продуктивна? 

...  изразходваните време и усилия за 

разработка и подържане на връзка с 

маркетинга са били целесъобразни?  

Възприета ефикасност на връзките 

между отделите 

 

В каква степен през последните 

шест месеца ….. 
  

(Скала: 1 = в незначителна ... 

.... 5 = в максимална) 

 

 

 

... сте удовлетворени от цялостните 

взаимоотношения между логистиката и 

маркетинга? 

 

Характеристиките на отношенията са насочени главно към 

комуникацията и сътрудничеството, но също така са включени елементи, 

като например колективни цели и споделяне на идеи, информация и ресурси. 

Този модел също не съдържа характеристиките на отношенията като доверие 

и ангажираност.  

Резултатите от изследването показват силна положителна връзка между 

сътрудничеството, възприетата ефективност и резултатите от 

дистрибутивното обслужване. Наблюдавана е също слаба отрицателна връзка 
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между обмена на информация и възприетата ефективност на отношенията.  

По отношения на характеристиките на връзката са разкрити около 

тридесет двустранни връзки между логистиката и маркетинга и някои малки 

различия между двете функционални области. Само една от седемте 

характеристики на сътрудничеството се характеризира със значителна 

корелация. По същия начин, при две от четирите характеристики на 

ефективността на връзката формират корелация между маркетинговите и 

логистичните мениджъри. 

 

6. Модел на взаимодействие между маркетинга и другите функционални 

отдели 

Този модел е разработен в резултат на проучване в областта на 

взаимодействието между маркетинга и другите функционални единици [7]. 

Основната цел на  изследването е да се разработи концептуална рамка на 

взаимодействието на маркетинга с другите функционални единици, която 

след това да се провери емпирично в организация, включваща три автономни 

бизнес подразделения. Обектът на анализ са двустранните отношения между 

маркетинга и другите функции. Концептуалният модел се състои от няколко 

характеристики с ограничен фокус върху елементите на връзката, с 

изключение на комуникацията и кооперирането (координирането).  

Подходът за оценка на взаимодействието между маркетинга и останалите 

функционални области изследва връзките в три измерения. Първото 

измерение описва ситуационните характеристики като условията на 

външната и вътрешната среда. Второто измерение са структурните и 

процесните характеристики като взаимодействието, комуникационните 

потоци и структурата на координацията между маркетинга и другите 

функции. Третото измерение описва функционалните резултати в аспекта на 

постигане на маркетинговите цели, постигането на целите на другите области 

и постигането на съвместните цели, както и социалните резултати като 

възприетата ефикасност на взаимоотношенията и конфликтите между тях. 

Резултатите от проучването показват множество взаимовръзки между 

изследователските характеристики. Целта на това изследване е била да се 

проучат взаимовръзките между отделните изследователски характеристики, а 

не да се оценят отделните междуфункционалните връзки между съответните 

обалсти. 

 

6. Заключение 

Повечето от представените изследвания на междуфункционалните 

връзки акцентират паралелно на маркетинга и НИРД като обекти на 

изследване. Една малка част от изследванията съдържат 

междуорганизационни елементи в техните характеристики, като повечето от 

тях се фокусират върху вътрешнофирмените отношения между маркетинга и 

останалите функции, без да се отчитат междуорганизационните 
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взаимодействия. При изследванията се разчита единствено на възприятията 

на другата страна, поради което не може да даде се точно описание на 

взаимовръзките, явяващи се основен предмет на изследване. Повечето от 

описаните проучвания предлагат подробно описание на използваните 

характеристики, както и на използваните показатели, за тяхната оценка. Това 

дава възможност за правилно възпроизвеждане на резултатите при други 

условия. Изследователските характеристики, използвани в проучванията, са 

съсредоточени главно върху обмена на информация и сътрудничеството. 

Тези две характеристики обхващат всички форми на комуникация и 

съвещания, както и съвместното определяне на целите и тяхното колективно 

постигане. В някои проучвания се забелязват елементите като групов морал и 

репутация, които най-често се пропускат. Една част от проучванията 

показват, че критериите за оценка и структурата на възнагражденията във 

фирмата имат силна пряка роля при определянето на степента на 

междуфункционално сътрудничество. Характерно за снабдяването и 

маркетинга е, че междуфункционалните връзки между тях не съществуват 

изолирано. 
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Abstract. Buying of organizations is a process that involves many persons, multiple goals 

and conflicting decision criteria. It keeps a long period of time, requires complex informa-

tion and contains many inter-organizational, inter-functional and intra-functional relation-

ships. The main objective of the paper is to review four empirical derived models of inter-

functional and intra-functional interactions between supply and other functions in buyer-

supplier relationships. The first model views cross-functional sourcing teams and their 

performance. The second model of the buying center describes the composition of buying 

center by the terms vertical involvement, lateral involvement, extensiveness, connectedness 

and centrality. The third model concerns with inter-functional strategic consistency between 

purchasing, production planning and production. 

Keywords: buyer-supplier relationships, inter-functional interactions, supply. 

 

1. Въведение 

Снабдяването на организацията като процес предполага определено 

количество персонал и преследване на няколко цели при потенциално 

конфликтни критерии за вземане на решения. То често се извършва за 

продължителен период от време, изисква информация от много източници и 

се съобразява с различни междуорганизационни взаимоотношения [1, 10]. 

Центърът за покупки включва всички членове на организацията, които са 

ангажирани с този процес, както и техните взаимоотношения,  обхващащи 

цялата сложност на междуличностните взаимодействия [10]. През 

последните години основното внимание е съсредоточено върху 

информационни потребности и критерии за избор. Информационните потоци 

между организационните единици и центъра за покупки, както и вътре в тях, 

обаче не са основен обект на изследване. Все пак могат да се посочат няколко 
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проучвания на взаимодействието между центъра за покупки и отделите на 

организацията [8]. Изследванията показват някои типични области на 

сътрудничество между персонала от отделите снабдяване и проектиране. 

Областите на сътрудничество, които имат пресечни точки с проектирането на 

продуктите, са разработването на спецификации и списък на 

взаимозаменяемите детайли, стандартизация и опростяване на детайлите, 

стойностен анализ и заменяемост на детайлите [3].  

Основна цел на статията е да се разгледат някои емпирично изведени 

модели на междуфункционалните и вътрешнофункционалните 

взаимодействия между снабдяването и другите фуннкции в организацията в 

рамките на взаимоотношенията „доставчик-клиент”. Разгледани са няколко 

проучвания, предмета на тяхното изследване, обекта на анализ, методите на 

изследване, характеристиките на изследванията и показателите за тяхното 

измерване.    

 

2. Модел на дейността на функционално смесените групи за снабдяване 

Основният фокус на този модел са функционално смесените групи за 

снабдяване на организацията и тяхната дейност [10]. Характерно за 

функционално смесените групи за снабдяване е, че те се състоят от персонал 

от най-малко три функционални отдела на организацията, който работи 

заедно за решаване на задачи, свързани с покупка и доставка на материали за 

организацията. Проучването, което стои в основата на разработка на този 

модел, е имало за цел да идентифицира факторите, които оказват влияние 

върху успеха на една такава група. Обектът на анализ е функционално 

смесената група за снабдяване, а не отношенията между отделите на 

организацията, от които са членовете на екипа. Дейността на функционално 

смесените групи за снабдяване се оценява по девет степенна скала, като се 

използват измеренията и въпросите (твърденията), представени на таблица 1 

[10].  

Използваният въпросник е насочен към определяне на ефективността на 

снабдителската група, а не за оценяване на взаимоотношения между 

различните отдели, чийто представители участват в смесените групи. Все пак 

могат да се посочат елементи, които имат отношение към различните 

компоненти на взаимоотношенията между участващите функции, а също и 

между организациите на купувача и доставчика. Характерно за този модел е, 

че липсват елементите доверие и ангажираност сред измеренията на 

ефективността.  

От методологична гледна точка това проучване оценява дейността на 

функционално смесените групи за снабдяване и тяхната ефективност само на 

ниво група, без да се отбелязват участващите отдели. В тази връзка е 

необходимо да се проведат други изследвания, с които да се установи 

взаимодействието между отделните членове на функционално смесената 

група за снабдяване, които да донесат допълнителна информация за 
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характеристиките на взаимодействието между отделните функционални 

области.  

 
Таблица1. Измерения на ефективността на функционално смесените групи за снабдяване 

Измерения на 

ефективността 

Въпроси 

Обем извършена работа от групата 

Качество или точност на извършената работа от групата  

Репутация на групата по отношение на трудовите постижения 

Ефективност на операциите на групата  

Морал на персонала на групата 

Способност на групата да комуникира и да координира дейностите, 

пресичащи функционалните граници 

Способност на групата да работи с персонал извън групата  

Способност на групата да постига цели за време и срокове.  

Цялостна 

обща дейност 

на групата 

 

 

 

 

Способност на групата да отговоря на очакванията на мениджмънта 

за резултати  

Иновационна 

дейност 

Ефективност на груповите иновации 

Способност на групата да подпомага съкращаването на времето за 

разработка на нови продукти 

Способност на групата да подобрява времето за доставка на 

доставчиците 

Способност на групата да съкращава цикъл на поръчката между 

доставчика и клиента.  

Способност на групата да подпомага намаляването на запасите 

Управление на 

доставчиците 

 

 

 

 

 

Способност на групата да подпомага стандартизирането на 

закупените изделия и/или готовите продукти  

- намали разходите за закупените изделия 

- подобри качеството на закупуваните продукти 

- подпомага използването на техническите възможности на 

доставчика.  

- разработва снабдителски стратегии, подпомагащи бизнес 

стратегиите.  

- подпомага постигането на цели свързани с характеристиките на 

новите продукти.  

- подбира най-добрите доставчици.  

- подобри отзивчивостта на доставчиците.  

- осигурява достъп до нови технологии преди конкурентите  

- подобри възможностите си за снабдяване  

- постига цели по отношение на оптимизиране на доставчиците 

- подпомага ранното снабдяване и участието на доставчиците в 

процеса на проектиране на продукта 

Съкращаване 

на времето 

 

 

 

Способност 

на групата да: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- стимулира развитието на нови технологии от доставчика, които да 
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се използват от организацията  

- установява стратегически взаимоотношения с доставчиците 

 

3. Модел на центъра за покупки  

Въз основа на две проучвания са разработени концепции за центъра за 

покупки, които също имат междуфункционално измерение [5,6]. Тези 

проучвания се основават на едни и същи данни и не се отнасят директно до 

отношенията между различните функции, участващи в центъра за покупки. 

Емпиричните изследвания са проведени при използване на количествени и 

качествени методи за анализ на данните от 62 покупки [5,6].  

Характеристиките, които описват центъра за покупки, са вертикално 

участие, хоризонтално участие, обхват, свързаност и централизация. 

Вертикалното участие показва броя на нивата в йерархията на организациите, 

които имат влияние върху центъра на покупките. Хоризонталното участие е 

мярка за броя на различните отдели и поделения в центъра на покупките. 

Обхватът се отнася до общия брой на лицата, участващи в центъра на 

покупките. Свързаността се отнася до дела на броя на връзките между 

отделните членове на центъра на покупките от теоретичния максимален брой 

на връзките. Централизацията е мярка за цялата изпратена и получена 

комуникация на мениджъра по покупките разделена на общия брой 

членовете в центъра на покупките [6]. 

По-голямото количество на резултатите, ориентирани към 

взаимоотношенията, предполага, че вертикалното и хоризонталното участие 

като цяло се е увеличило, като се е увеличила сложността и важността на 

покупките, но не е оказало ефект върху свързаността. Характеристиките на 

покупките нямат значителен ефект върху връзките между различните страни, 

участващи в центъра на покупките [5]. 

 

4. Модел на междуфункционалната стратегическа съгласуваност 

Този модел е разработен въз основа на изследване на 

междуфункционалната стратегическа съгласуваност между снабдяването, 

планирането на производството и производството. Това емпирично 

изследване се концентрира в по-голяма степен върху приоритетите при 

вземането на решения във всяка фирмена функция, а не върху  връзките 

между тези функции [9]. Терминът връзка в това проучване има много малко 

общо с елементи като доверие, комуникация, сътрудничество, риск/награда, 

споделяне и ангажираност. Обектът на анализ не е връзката между 

различните функционални мениджъри, а нагласата на всеки функционален 

мениджър към някои предварително определени теоретични сценарии на 

решения.  

При това анкетно изследване мениджърите на съответните функции е 

трябвало да подредят по важност фирмените цели от предоставен списък, 

както и броя на сценариите, предлагащи компромисно решение. Резултатите 
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от проучването показват, че често съществува единомислие между 

функционалните ръководители по отношение на дългосрочните 

стратегически цели и фирмената визия, но когато решават рутинни проблеми, 

мениджърите често са склонни да предприемат действия, без да се 

съобразяват с общите фирмени цели или визия [9]. 

 

5. Модели за оценка на вътрешнофункционалните взаимоотношения 
Мултидивизионалните и мултинационални организаци често се 

сблъскват с проблема за определяне на подходящата степен на централизация 

и децентрализация на своята дейност. Например, в областта на снабдяването, 

често се търси баланс между формирането на синергия (например, чрез по-

добри цени) и защитаването на местния интерес, между възможностите и 

контрола по отношение на развитието на разходите на бизнес единиците, 

между проблемните ситуации и поддържането на добри взаимоотношения с 

(локалните) доставчиците [4]. 

Вътрешнофункционалната координация и взаимоотношения имат 

значение предимно в средата на континуума „централизация-

децентрализация”, където известната степен на автономия дава възможност 

за локално вземане на решения, а централизираните корпоративни 

потребности налагат взаимодействие с другите единици или централното 

управление. В случай на взаимодействие с другите единици, функцията 

снабдяване често се организира на матричен принцип. От друга страна, 

когато съществува силно централизирана организация по отношение на 

централното управление, често се наблюдават взаимодействия и 

взаимоотношения между местните звена и централния офис и ограничени 

взаимодействия между местни единици. 

Местните дейности в областта на снабдителската функция обикновено се 

отнасят например до закупуване на услуги или продукти, които не са 

обхванати от споразумения за покупка на корпоративно ниво. От друга 

страна, дейностите, които изискват взаимодействие с други единици често 

включват определяне на местните изисквания и предоставяне на съответната 

информация на централния офис или отдела, отговарящ за сключването на 

договори за покупка на корпоративно ниво [7].  

Липсват емпирични изследвания или други изследвания на вътрешно 

функционалната координация или отношения в маркетинговия отдел при 

реализацията на отношенията „доставчик-клиент”. Изследванията на 

връзките в тази област са фокусирани върху въпроси, свързани с няколко 

функционални области в дейността на фирмата, като маркетинг, НИРД и 

снабдяване. Анализът на литературните източници показа, че дейностите, 

свързани с няколко единици на организацията и няколко териториално 

разположени звена, но в рамките само на една функционална област, не са 

обект на конкретен интерес в сферата на изследванията на маркетинга и 

снабдяването в контекста на отношенията „доставчик-клиент”.  
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6. Заключение  
В разгледаните изследвания на междуфункционалните връзки се 

акцентира на основно на снабдяването като обект на изследване. В 

характеристиките на  изследванията се съдържат в незначителна част 

междуорганизационни елементи като те се фокусират предимно върху 

вътрешнофирмените дейности, без да се отчитат междуорганизационните 

взаимодействия. Тези изследвания се опират на оценките и възприятията на 

отсрещната страна. Затова не може да се даде точно описание на връзките 

като основен предмет на изследване. Представените проучвания предлагат 

подробно описание на използваните характеристики, както и на използваните 

показатели, за тяхната оценка, което позволява правилно възпроизвеждане на 

резултатите в друга среда. Някои от проучванията разглеждат елементи 

извън междуфункционалната група чрез включване в изследователската 

анкета на въпроси, свързани с доставчиците.   
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Abstract. In the literature on the subject, there is no common definition about the concept of 

"human capital". The term, though often described as synonymous with "human resources" 

takes on new meaning in the changing circumstances. Not every employee can “hold” 

human capital, but when the majority of people in an organization possess such 

characteristics there are prerequisites for industrial growth. The transformation of human 

resources into human capital could be achieved through long-term oriented action and 

sustained effort both by the organization and by everyone involved in the process. The 

human resources that do not enrich and continually build their professional skills over time 

lose their qualities of human capital. 
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1. Въведение 

Често срещано е твърдението, че човешките ресурси са най-важния актив 

на фирмата (разбира се, те са също онези, които най-бързо могат да я доведат 

и до дъното).  Предизвикателство пред мениджмънта е новото разбиране за 

човешките ресурси в организацията. В литературата по разглежданата 

проблематика за понятието „човешки капитал” все още не е дадено едно 

общоприето определение. Терминът, макар и често описван досега като 

тъждествен на „човешки ресурси”, придобива ново значение в постоянно 

изменящата се действителност. Не всеки един служител може да е носител на 

човешки капитал, но когато преобладаващата част от хората в една 

организация притежават такива характеристики, са налице предпоставки за 

индустриален растеж. 

Основната цел на доклада е да се разгледа процеса по трансформиране на 

човешките ресурси в човешки капитал. За постигането на тази цел са 

поставени за решаване три задачи:  

- разглеждане на понятията човешки ресурси и човешки капитал - къде 

може да се търси разлика помежду им; 

- да се разясни защо е нужно да се осъществява подобна 

трансформация; 
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- да се опишат възможни начини за превръщането на ресурсите в 

капитал. 

 

2. Относно основните термини – значения и съпоставки 

“В условията на глобализация и засилваща се конкуренция между 

фирмите на местния и на чуждите пазари, е наложително да се увеличава 

фирмения потенциал за конкурентоспособност. Особена значимост в общия 

потенциал на фирмата има този на човешките ресурси като възможни 

носители на трайно конкурентно предимство на фирмата” [1]. Капиталът е 

съвкупност от активи (не само финансови), използвани за получаването на 

печалба. В тази насока човешкият капитал са хората, чрез които бизнес 

организациите печелят, но това не са само онези, които непосредствено 

произвеждат продуктите или ги реализират на пазара. Теорията за човешкия 

капитал афишира качествените характеристики на човека не само като 

работник, но и като личност с широк набор от свойства, възможности и 

претенции [2].  

В терминологичният речник по управление на човешките ресурси са 

разграничени понятията човешки ресурси и човешки капитал. А именно: (1) 

„Човешки капитал – стойност на доходоносния потенциал, въплътен в 

отделните индивиди. Включва техните вродени способности и талант, както 

и придобитите в училището и труда специални знания, професионални 

умения, трудови навици и нагласи (мотивация), които те могат да използват в 

своята трудова дейност. Той не е обикновена търговска вещ, не се купува и 

не се продава и остава собственост на неговия притежател. Умножаването на 

човешкия капитал е важен фактор за повишаване ефективността и 

конкурентоспособността на производството, за повишаване на жизнения 

стандарт на работниците и служителите и на цялото население.”; 

(2)„Човешки ресурси – хората в предприятието със своята професионална 

квалификация, личностни качества и нагласи, които правят възможно то да 

постигне своите стопански цели” [3]. 

Проф. д-р Хенрик Крул (преподавател във Висше училище по финанси и 

мениджмънт, гр.Варшава), пояснява какво влага в този сравнително нов 

термин - „Човешкият капитал на дадена организация обхваща съвкупността 

от специфични черти и особености, въплътени у служителите й (знания, 

умения, способности, здраве, мотивация), които имат определена стойност и 

са източник на бъдещи доходи както за работника, така и за организацията, 

която при определени условия използва този капитал” [4]. 

„Първоначалният човешки капитал се формира, когато дадена личност 

(сам или с помощта на родителите си), инвестира в себе си, плащайки за 

образование и за придобиване на професия или специалност. След 

постъпването на работа тази инвестиция се изплаща в течение на времето под 

формата на по-високи заплати или възможност да се извършва работа, 

носеща по-голямо удовлетворение” [5]. От тази гледна точка проф. Каменов 
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дава следното определение за човешки капитал: “Човешкият капитал е 
стойността на доходоносния потенциал, въплътен в индивидите, включващ 
както вродените им способности и талант, така и образованието и 
придобитата квалификация.”  

„В най-широк план човешкият капитал е понятие, което изразява 
капитализирането, т.е. нарастването на човешките възможности, на човешкия 
потенциал в резултат на инвестиции” [6]. Най-вече капиталът се свързва с 
натрупването, акумулирането на ресурси и по – конкретно под човешки 
капитал може да се разбират притежаваните, създадените и използваните от 
човека нематериални „ресурси” - възможности, които са присъщи на даден 
индивид.  

„Съвременните научни постановки за същността на човешките ресурси и 
трансформацията им в човешки капитал във все по-голяма степен се 
възприемат в икономическото и преди всичко във фирменото пространство. 
Човешкият капитал става основен ресурс и богатство на фирмата, който се 
създава, за да увеличава възможностите за повишаване на нейната 
конкурентоспособност” [7]. 

За разграничаване на ресурса от капитала може да се направи паралел с 
природните ресурси. Те (природните ресурси) се срещат в природата и са 
непокътнати, в естествена форма, и са необработени. Дадена организация, 
която ги използва, инвестира в оборудване за „шлифоването” им, за 
преработването им в краен продукт, за да ги използва според своите 
възможности и цели, една от които е печалбата. Човешките ресурси – 
необработените диаманти, преминават през процеса на обработка, 
„шлифоване”, трансформират се, и се превръщат в човешки капитал. 

Другият паралел, който може да се направи (на база адаптация на 
определенията, дадени в терминологичния речник) е – онзи, който 
контролира природните ресурси е силен на пазара, на който оперира, 
съответно този, който  трансформира човешките си ресурси в капитал, 
придобива конкурентно предимство.  

 
3. За процеса на трансформация 

Трансформацията на човешки ресурси в човешки капитал може да се 
осъществи чрез дългосрочно ориентирани действия и постоянни усилия 
както от страна на организацията, така и от страна на всеки, участващ в този 
процес. „Би следвало също така да отбележим, че този процес на 
трансформация първоначално ще се отнася за отделни групи или дори за 
отделни служители…Ролята на фирмата се свежда до създаване на началния 
капитал, а по-късно и на развитието му по пътя на обучението, релокацията 
на служителите, реконструкцията на работата и определената 
организационна култура и мотивационна система, а също така и 
благодарение на отговарящите на стандартите физически условия и 
медицинска грижа” [8]. 
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От една страна служителите могат да увеличат знанията и уменията си 

чрез опита на работното място или провеждани подходящи обучения. От 

друга страна организацията може да си осигури такъв капитал, освен извън 

самата фирма (тогава той е по-скъп), като сама го развие в рамките на 

възможностите си. Привлеченият отвън капитал е по – несигурен, тъй като 

при предоставянето на възможност за развитие в самата организация, 

служителите разбират, че са ценни за нея и в дългосрочен план са по – 

лоялни.   

„Много работодатели разчитат да получат в готов вид човешки капитал 

от пазара на труда или да привличат образовани и квалифицирани работници 

от други предприятия чрез некоректно “наддаване”, или така наречения “head 

hunting”/”ловене или открадване на мозъци”/. Но се забравя обстоятелството, 

че наличните знания, умения и опит бързо остаряват и стават непригодни за 

динамичните промени в техниката и технологиите, съкращаването на 

жизнения цикъл на изделията и услугите” [7]. 

Работно определение за „трансформиране на ресурсите в капитал”, 

приемам да бъде: процес от целенасочени дейности по откриване, планиране 

на развитието, мотивиране, инвестиране в онези хора в организацията, които 

притежават потенциал да се развиват и чрез „натрупване” на техните 

качества и стойност, да мотивират останалите служители за постигане по-

добри резултати и да подобрят конкурентоспособността на фирмата, в която 

работят. Допълнителен човешки капитал би могъл да бъде развит и обогатен 

чрез образование, квалификация, участие в клубове и мрежи, целенасочени и 

планирани лични усилия, труд, кариера и постижения.  

В литературата по разглежданата проблематика се среща и терминът 

интелектуален капитал (интелект (от латински – intellectus – познание, 

разбиране) е термин, с който се определя човешката способност за 

разсъждаване, анализ и синтез на информация. Най-общо в разговорния език 

под интелект се разбира способността на човек да мисли, да възприема и 

осъзнава дадена информация, както и да си служи с нея.). Общото между 

човешкият и интелектуалният капитал е, че човекът е техният носител и те са 

неделима част от него. Разграничението, което може да се направи тук е 

следното: натрупването на интелект у хората е усъвършенстването на 

способността за разсъждение и анализ (вероятно интелектуалния капитал 

може да се разглежда и като част от човешкия). Що се отнася до човешкия 

капитал, то това са знания, умения, нагласи, които се променят, 

усъвършенстват и се очаква, че ще се дообогатяват и в бъдещето. 

Еволюиралите човешки ресурси в капитал се очаква да бъдат по - 

доходоносни и да са ключов фактор за конкурентоспособността на бизнес 

организациите.  

Процесът на трансформация на човешките ресурси в човешки капитал 

може да бъде описан в няколко стъпки:  
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1. Откриване на хората с потенциал (локализиране на необработените 

диаманти).  

Всеки „диамант” е уникален и целият процес е специфичен за конкретния 

човек. Резултатът зависи най-вече от потенциала и качествата му; 

2. Планиране на усъвършенстването и развитието на избраните служители 

(изваждане на повърхността и изучаване, възможни начини на обработка); 

3. Осъществяване на трансформацията (шлифоване на диамантите); 
4. Паралелно наблюдаване на процеса, контрол на всеки етап (мониторинг). 

 

4. Относно начините за превръщане на човешки ресурси в човешки 

капитал 

Човешкият капитал в дадена фирма е комбинация между няколко 

категории служители. Ключови служители, защото без тях компанията няма 

да бъде производителна, те са хора на всякакви нива в йерархията, но и на 

ключови за организацията позиции. Топ специалисти, заради високото 

образование и потенциала, който притежават за усъвършенстване и развитие. 

Нужна е и доза талант и качества, сочещи възможностите за високи 

постижения при „талантите”. 

„По-голямата част от талантливите служители вярват, че тяхната 

организация ще им помогне да развият нови знания и умения. Когато работи 

с талантливи служители, добрият мениджър трябва да бъде подготвен за 

тяхното желание за непрекъснато личностно развитие и усъвършенстване. 

Талантливите служители предпочитат да работят в среда, която осигурява 

предизвикателства и предлага непрекъснато нови възможности за учене, 

които да доведат до успех в определена професионална област” [9]. Резултат 

от припокриване на техните очаквания и желания с реалността е повишената 

мотивация, и обратното – разочарованите служители не се чувстват „на 

място” в организацията.  

Наставничеството (Доброволно партньорство между двама служители, 

при което единият оказва помощ и подкрепа на другия, с цел развитие на 

определени професионални знания и умения) е една от възможностите за 

„шлифоване”.  

Програмата за наставничество на служители има няколко основни цели: 

- да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на 

служителите; 

- да помогне на служителите да подобрят определен аспект от трудовото 

си представяне; 

- да улесни и ускори споделянето на опит между служителите. 

Формите на наставничество са две основни, като изборът на конкретен 

вид се прави в зависимост от нуждите на служителя и целите на 

организацията. 

- Индивидуална – работа с по-опитен служител; 
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- Колективна – работа в екип с други служители. 

Опитните служители могат да бъдат наставници или чрез други форми на 

обучение да предадат своите знания и умения на други членове на персонала. 

„Това е част от мисията на т.нар. качествена част на персонала, да създава 

следовници, да има принос в процеса на професионално израстване на 

кадрите на фирмата” [10].  

Трябва да се отбележи, че както фирмата има отговорност за 

провеждането на обучения и предоставянето на възможности за развитие, 

така и всеки служител носи отговорност за повишаването на собствената си 

квалификацията и растеж в организацията. Важна е също обективната оценка 

от „проведените форми на повишаване на квалификацията”. Подходящото за 

всеки един обучение, съобразено с индивидуалните нужди и с посоката, 

която организацията следва и стремежът към ефективно използване на 

придобитите умения и познания води до „работа, която може да се 

характеризира като икономична, интелигентна, ефективна”, а това е и 

основна цел на всички съвременни организации – повишаване 

производителността на труда. 

Условията, които е нужно да са налице, за да има основа за започване на 

тази трансформация са: потенциал за „шлифоване”, желание от страна не 

само на служителя (естествен стремеж и мотивация), но и на фирмата, и 

възможност за инвестиране в нужните „процеси по трансформация и 

надграждане”. Човешките ресурси, които не обогатяват и не надграждат 

постоянно своята професионална квалификация, с течение на времето губят 

качествата си на човешки капитал.  

Обучението в училище, курс за придобиване на умения за работа с 

определени софтуерни програми, здравните вноски са също капитал, тъй като 

те увеличават приходите и подобряват здравето през целия живот на човек. 

Подобни разходи се определят като инвестиции в човешки капитал.  

Използва се понятието човешки капитал, тъй като хората не могат да се 

отделят от техните знания, умения, здравно състояние или ценности, по такъв 

начин, по който това може да се направи за техните физически и финансови 

активи.  

Инвестициите в образование, обучение и здравеопазване са най-важните. 

Хората с по - добро образование имат не само по - високи доходи, по-висок 

коефициент на интелигентност и по – добре образовани и по – богати 

родители.  Вложените средства в образование имат добра възвръщаемост, 

като за това може да се съди и по факта, че доходите на по – образованите 

хора са почти винаги над средните (информация за САЩ), а в по – слабо 

развитите страни са доста над средното ниво [11].  
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Фиг. 1.  Профил „възраст-доходи” и взаимовръзката със способностите 

Източник: Захариев А., Перспективни размисли за човешкия капитал, 

 с.7, Списание „Диалог”, 3. 2011 

 

Предполага се, че при равно образователно равнище хората с по-високи 

способности ще успеят да възвърнат инвестицията в образование по – бързо. 

Същ така и при различия в образованието е възможно лицата с по-ниска 

образователна степен, но с по-високо ниво на способности да реализират 

доходи, надвишаващи тези на лицата с висше образование, но с по-ниски 

способности.  

 

5. Програми, подпомагащи създаването на човешки капитал и 

планирането му в организациите 

Икономическият растеж пряко зависи от синергията между новите знания 

и технологии и човешкия капитал. Неслучайно ЕС създаде и програмата 

„учене през целия живот”, която в България е продължена от национална 

стратегия за учене през целия живот. Някои от целите на програмата са:  

- да допринесе за развитието на Европейската общност като напреднало 

"общество на знанието"; 

- да допринесе за развитието на качествено обучение през целия живот и да 

насърчава високата продуктивност, изобретателността и европейското 

измерение в системите и практиките в тази сфера; 
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- да подкрепи създаването на европейска зона за учене през целия живот; 

- да спомогне за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до 

възможностите за обучение през целия живот в държавите членки; 

- да спомогне за насърчаването на креативност, конкурентоспособност и 

ръст в предприемаческия дух; 

- да допринесе за засилено участие на хора от всички възрастови групи, 

включително нуждаещите се от специални грижи и тези в неравностойно 

положение, в програмата Учене през целия живот, без значение от техния 

социален произход. 

ОП „Развитие на човешките ресурси” е съставна част от Националната 

стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие 

на човешкия капитал, с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и 

социална интеграция". Служителите могат да се възползват и от програмата 

„Аз мога повече”, която осигурява на работещите обучения по език и/или 

професионални курсове. 

За успешната трансформация на човешките ресурси в човешки капитал е 

нужен ясен план. Планирането на човешкия капитал позволява на 

организацията да работи по-ефективно и да постигне конкурентни 

предимства [12].  

Първа стъпка – определяне на вида талант, който е нужен. Отговаря на 

въпроса: „Какъв вид талант е нужен за осъществяване на стратегията на 

организацията и постигане на целите й?”. Също и на: „Какви са 

предизвикателствата, пред които може да се изправи и какви са стъпките, по 

които трябва да върви, за да ги преодолее?”, „Кои възможности и 

съответните видове талант са най – малко/ най - критични за постигане на 

желаните конкурентни предимства?”.  

Стъпка две – определяне на нужните хора за изпълнение на 

стратегическия план. Основано на анализ на основни показатели за 

производителност, умения и знания на отделните служители.  

Стъпка три – определяне на „празнините” и на най-добрия подход за 

попълването им, след разглеждане на степента на важност на всяка 

„празнина”. Възможно е чрез преразпределение на задълженията или 

временни премествания вътре в организацията тези празнини да бъдат 

успешно запълвани.  

Стъпка четири – определяне на действията и инвестициите, които трябва 

да се направят, за да се постигне съответствие със заложената стратегия. Две 

са възможностите за „затваряне на празнината” – развиване – изграждане 

вътре в организацията или търсене и „купуване отвън”.  При първата 

възможност трябва да се имат предвид следните съображения:  нужно е 

време да се търси и избере кандидат „отвътре”; отнема време да се предадат 

уменията и знанията, също и контактите, за да е напълно пълноценно 
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„запълването”; отнема време да се придобие опит; каква е цената на 

обучението и на вътрешното търсене.  

При „купуването отвън” е нужно да се оценят: времето, което е нужно да 

се намери и избере „външен” кандидат; нужно е време да се приеме новия 

служител; разходите за образование и обучение и за търсенето „отвън”; 

разходи за преместване; разлика в заплащането между външни и вътрешния 

пазар.  
 

6. Заключение 
Организациите, които могат да открият талантите, да ги развият и да 

успеят да ги запазят ще имат трайно конкурентно предимство пред 

останалите на пазара. „Шлифоването” на „диамантите” става все по – важно 

за съвременните условия. Трансформирането в човешки капитал не е 

еднократен процес и натрупаният „запас” трябва да се поддържа и увеличава 

постепенно във времето.  

Непрекъснатото акумулиране на знания, умения и способности е също 

толкова важно, колкото е и внедряването на нови технологии. Фирмите, 

които обръщат внимание на своите служители и им осигуряват възможности 

за допълнителни обучения и образование, наред с придобиването на опит, а 

вероятно и с програми за наставничество, както и адекватни на 

увеличаващият се човешки капитал мотивиращи възнаграждения, имат 

предпоставки за върхово представяне и реализиране на основните им цели.  
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Abstract: In this paper the authors analyze the role of managers, leaders and people 

mostly mental work to introduce a policy for knowledge management in modern 

organizations. The current alternatives, technical challenges, employment forms and tools 

for knowledge management are described.  
Keywords: alternatives, management of knowledge, technical and current challenges.  

 

1.  Въведение 

В съвременната индустриална компания основните ресурси са капитал и 

технологии плюс патенти, които защитават технологичните тайни. Хората 

все още са вторичен ресурс. През годините на криза болшинството 

работодатели често намаляват заплатите на своя персонал, за да оцеляват на 

глобалния пазар. В класическото предприятие управление на знанието просто 

не е предвидено. То продължава да прилича на часовник, в който всеки човек 

е малка част, която трябва да "тиктака" механично в синхрон с останалите. 

Страните в Европейския съюз и по света постепенно излизат от 

индустриалното общество и навлизат в икономиката на знанието. Процесът е 

много бърз и се задълбочава. Според последната статистика на ЕС 40% от 

европейските компании са вече реално в нея. Начинът, по който икономиките 

започват да работят, налага нови концепции като "човешки капитал", 

"управление на знанието", "мениджмънт, насочен към човека".  

В това постиндустриално и посткапиталистическо общество процесът на 

създаване на добавена стойност е различен. В индустрията се добавя 

стойност към продукт. Сега от старото знание се създава ново. Това е 

нематериалното общество, нематериалната икономика. Тя може да се създаде 

само от хора и мрежи от хора, които  трябва да работят съвместно, за да 

сътворяват нещо значимо. Всяка организация днес се нуждае все повече от 

механизъм за управление на знанието.  
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В доклада авторите анализират ролята на мениджърите, лидерите и 

предимно на хората на умствения труд за въвеждане на политика за 

управление на знанието в съвременните организации. Описани са актуални 

алтернативи, технически предизвикателства, форми на заетост и инструменти 

за управление на знанието. 

 

2. Ролята на мениджърите за въвеждане на политика за управление на 

знанието 
Мнозина от сегашните мениджъри си задават въпроса: 

„има ли подходящ момент, в който организацията трябва да създаде своя 

система за управление на знанието?” Отговорът е колкото по-скоро, толкова 

по-добре, защото съревнованието днес е кой най-бързо ще влезе в 

икономиката на знанието. Не е задължително страни като Франция и 

Германия да бъдат най-бързи - те все още правят много пари, използвайки 

стария модел. Ако разбере трансформацията обаче, Източна Европа може да 

прескочи индустриалната фаза и бързо да се качи на „новия влак”. Много по-

бързо, отколкото останалите страни в ЕС. 

Новият инструмент за производство е човешкият ум. Koгато хората  се 

чувстват щастливи, това ги прави креативни и продуктивни. Глобалната 

тенденция е "хуманизиране" на предприятията. Такъв механизъм изисква 

повече от козметични промени и най-вече разбирането на топ мениджмънта  

от абсолютната необходимост да се върви в тази посока. Най-използваните 

инструменти за управление на знанието са: 

� насърчаване на човешката креативност; 

� създаване на мрежи за споделяне на знанието. 
В новите условия човешкият ресурс е най-важният инструмент за 

създаване на даден продукт. Тогава управлението трябва да се съсредоточи 

не върху индивида, а върху екипа, защото по този начин идеите ще се 

мултиплицират. За да стане това, мениджърите трябва да имат визия, да 

разбират това, което се случва в света в момента. Това не е лесно. Близо 80% 

от компаниите в ЕС и САЩ разчитат на стари структури и нямат визия. 

       В края на средните векове хората също са загубили много време, 

опитвайки се да наложат механизмите на индустрията в логиката на 

аграрното развитие. Преходът към общество на знанието ще отнеме време и 

това е неизбежно, защото такава е логиката на развитието. Мислещите и 

знаещите служители ще са най-важният източник на конкурентно 

предимство през 2020 г. Това установява Economist Intelligence Unit в свое 

изследване от края на 2005 г. Човешките контакти ще допринасят най-много 

за успеха на бизнеса в края на следващото десетилетие, твърдят 

анализаторите. Повечето от по-простите и рутинни дейности ще се 

извършват от машини. Производствените процеси също ще стават все по-

автоматизирани. Най-голяма стойност ще имат трудните за автоматизиране 

лични  връзки между служители, клиенти и доставчици. 
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 Огромната част от анкетирани висши мениджъри са убедени, че 

знаещите служители ще бъдат двигатели на успеха както в дейностите, 

насочени извън компанията (например продажбите), така и в тези, насочени 

към вътрешния живот на компанията, като управлението на знанието 

например. Изпълнителните директори смятат, че способността на 

служителите да общуват, да решават проблеми и да ръководят ще бъде много 

по-важна за бъдещия успех на техните организации, отколкото 

функционалните и техническите умения. Инициативите за повишаване на 

качеството на човешкия капитал в тези области ще включват прецизен 

подбор, обучение и трансформиране на позициите: много от висшите 

мениджъри очакват делът на позициите, базирани върху комплексното 

знание, да нарасне през следващите 13 години за сметка на позициите, 

свързани с рутинни дейности. Само наемането на по-знаещи хора няма да е 

достатъчно, като се има предвид, че това ще увеличи разходите за заплати и 

ще намали печалбите. Изходът е тези хора не просто да знаят и да мислят, но 

и да повишат общата производителност на компанията. Ето защо фирмите 

насочват разходите си за технологично обновление, стратегиите си в 

областта на управлението на човешките ресурси и организационните си 

структури към една главна цел - да помогнат на знаещите служители да 

станат по-продуктивни. 

 Мениджърите са оптимисти в това отношение. Те виждат възможности 

за ръст на печалбите най-вече в дейностите, в които междуличностните 

отношения имат най-голяма роля - поддръжка и обслужване на клиенти, 

бизнес развитие, управление на корпоративния имидж, маркетинг и 

продажби и управление на знанието. 

 

3. Техническите предизвикателства 

До неотдавна инвестициите в нови информационни технологии бяха 

фокусирани в повишаването на административната ефективност - 

автоматизиране на базисни административни процеси, свързаност между 

отделните звена на компанията, сигурност на вътрешните системи и др. В 

бъдеще тяхната задача ще бъде да улесняват работата на знаещите 

служители. 

Новите технологии за подобряване на продуктивността на знаещите 

служители ще бъдат концентрирани в три сфери: нови средства за 

комуникация и съвместна работа; нови начини за съхраняване, филтриране и 

обработка на неструктурирана информация; средства, подпомагащи 

взимането на решения. Такива технически средства вече се използват в някои 

индустрии. Част от фармацевтичните компании например използват т.нар. 

еRoom софтуер ("виртуална стая"), който събира на едно виртуално работно 

място всички документи, идеи, родени в процеса на дискусии, и планове, 

свързани с определен изследователски проект. 
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В същото време инженерни фирми адаптират съществуващия вече 

софтуер за управление на жизнения цикъл на продукта и създават вариант на 

компютърно базираните дизайнерски системи, който позволява на хиляди 

доставчици да си сътрудничат ефективно при създаването на дизайна и 

конструкцията на големи и сложни системи, като самолетите например. 

Технологиите вече позволяват дистанционна работа дори в сфери като 

здравеопазването (лекари могат да поставят диагнози от разстояние) и в 

енергетиката. Днес е възможно дистанционно да се управлява сложна 

апаратура, да се получават данни за състоянието й в реално време, което пък 

позволява да се вземат по-бързи и по-добри решения. В същото време са 

необходими по-малко специалисти, тъй като един инженер може да се справя 

едновременно и от разстояние с множество задачи, свързани с оборудване, 

разпръснато в различни точки на света. 

Тези нови технологии навлязоха най-напред в специфични вертикални 

индустрии, но подобни средства вече започват да навлизат и в други отрасли, 

като този на потребителските стоки например, а някои от тях и в стандартния 

офис софтуер. 

Втората сфера на приложение на новите технически средства е работата 

с неструктурирана информация. "Google" и други търсачки доказаха ползите 

от събирането на такива данни от интернет. Този принцип би могъл да се 

приложи и за търсенето във вътрешнофирмената компютърна мрежа. Той би 

помогнал много например на изследовател, който се интересува от отговора 

на въпрос, по който вече са работили негови колеги в други офиси, но той не 

знае точно кои и къде. 

След като всичко това е направено, идва ред на третата полза от новите 

технологии - улесняването на взимането на решения. Това става чрез 

системи, които са в състояние да комбинират информация от различни 

"виртуални стаи" и структурирани и неструктурирани данни от вътрешната 

корпоративна мрежа или от външни източници. Вече се правят опити в тази 

насока. Маркетингови отдели комбинират своите собствени данни от 

продажби с обратната връзка на клиентите, взета от публичните интернет 

форуми, за да оценят успеха на конкретна кампания, както и да откриват 

латентната нужда от нов продукт. 

Всички тези методи за събиране, обработка и предаване на знанието 

обаче могат да бъдат въведени и да донесат по-големи печалби само, ако в 

организацията вече има необходимата култура за сътрудничество, обмен на 

информация и управление на вече съществуващото знание. 

 

4. Управление на знанието – същност и аспекти 
Управлението на знанието е система от различни мениджърски практики 

за разпознаване или създаване, предаване и съхраняване на знанието вътре в 

организациите. Програмите за управление на знанието имат за цел да 

контролират процеса по създаване или индентифициране, натрупване и 
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използване на знанието или интелектуалния капитал в организацията. 

Ефективните системи за управление на знанието са обвързани с бизнес 

целите на компанията и водят до споделена интелигентност, по-добро 

представяне, конкурентно предимство или високи нива на иновации. 

Един от аспектите на управлението на знанието - трансферирането на 

знание - винаги е съществувало в организациите под някаква форма. 

Примери за това са програмите за въвеждане на нови хора в компанията, 

корпоративните библиотеки, професионалните обучения и менторските 

програми. В последните години се използват и нови технологии като e-

learning системите. 

Управлението на знанието обхваща различни мениджърски инструменти, 

свързани с концепциите за управление на интелектуалния капитал и идеята за 

учещата организация. Те включват например създаването на професионални 

общности, използването на интранет системи, системи за управление на 

документите, уики базирани системи. 

Това, което отличава най-ясно програмите за мениджмънт на знанието от 

инициативите за непрекъснато организационно учене, е фокусът върху 

управлението на специфичните интелектуални активи и използването на 

организационните канали, по които тече знание. 

 

5. Наемането на кандидати за работа в бъдеще 
В книгата си "Компанията, която създава знание" [1] Икуджиро Нонака 

говори за косвено знание. Например служителят с дълъг стаж знае много 

неща за практиките и историята на компанията, но никой не иска от него да 

предаде знанието си на останалите в компанията. Той се пенсионира и 

компанията загубва голяма част от това знание. За съжаление такъв лош 

мениджмънт наблюдаваме всеки ден. Ако съвременните организации 

продължават да се държат по същия начин, те ще продължават да губят най-

ценните си активи, нематериални ценности и инвестиции в хората на 

знанието. 

В момента заради застаряването на населението  има невероятно много 

хора над 50 години с голям опит. Тези хора наистина обичат работата си, но 

вече не могат да работят по 60 часа на седмица. Когато стигнат до пенсионна 

възраст единственият начин е да продължат да работят на пълен работен ден 

или въобще да спрат да работят. Сега живеем с представата за "работата", 

която вършим пет дни в седмицата. 

 В някои иновативни фирми  това е отдавна остаряла форма. Те прилагат 

гъвкаво работно време, а техни служители работят по проекти. Нараства 

броят на организациите, където независими специалисти от целия свят са 

наемани да извършат определена услуга за определен период от време – 

например да изградят уебсайт. За един час  се провежда наддаване за цената 

на услугата и възложителят избира един от тях. Всеки може да се включи в 

такова виртуално общество, да представи уменията си и с въпроса "Какво ми 
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се прави този ден/месец?", да прегледа офертите и да си избере сам работа за 

следващите месеци. 

По света съществува огромно разнообразие от организациионни форми и 

форми на заетост. Винаги ще има хора, които търсят стабилна работна среда, 

на които им харесва да изпълняват задълженията си в определените работни 

часове и след края на работния ден да прекарват време със семейството си. 

Стабилността на компании, които могат да предложат такава среда, ще си 

остане много привлекателна. Работодателите в бързоразвиващи се сектори, в 

които непрекъснато има нужда от иновации, обаче трябва да станат 

иновативни в начина, към който подхождат към служителите. Точно тук е 

ролята на мениджъра "човешки ресурси" – как да подкрепя хората така, че те 

да свършат добре възложените им задачи.  С малко повече гъвкавост в 

политиката на подбор работодателите ще имат на разположение всички 

подходящи служители, от които се нуждаят.  

В ситуацията на борба за всеки човек с талант HR мениджърите трябва 

да бъдат все по-гъвкави в подбора. Те буквално трябва да нагаждат 

свободната позиция към способностите на кандидата. Вместо работодателите 

да "купуват" служители, служителите ще "продават" своите умения. 

Способните хора трябва сами да определят условията, при които да работят. 

Много трудно работодателите ще възприемат такава гъвкавост. Те трябва да 

подхождат към служителите си като към зрели хора  като им предлагат  

работа, без да се интересуват от начина, по който ще я  извършат. 

Ако прекият ръководител е настроен негативно към всяка нова идея и 

реакцията му винаги е негативна, това действа обезкуражаващо на 

сътрудниците му. По тази причина мениджърите трябва да се научат да 

слушат активно така, че да не  отнемат енергията на хората около себе си, 

като ги стимулират  непрекъснато. 

Казват, че са необходими 20 доволни купувачи, за да компенсират един 

недоволен. Същото е и на работното място – необходими са подобен брой 

служители с позитивна енергия, за да противостоят на един с негативна 

енергия. Това не означава, че хората с отрицателна енергия са лоши, а по-

скоро говори за техните лоши навици, които им пречат да осъзнават 

грешките в общуването си. В случаите, когато такъв човек наистина не може 

да бъде променен, работодателят трябва да се замисли дали този ръководител 

допринася достатъчно за компанията. 

Всички познаваме и сме наблюдавали служители, които живеят с 

нагласата, че   ще се пенсионират на сегашната си работа. Такива хора отиват 

на работа, вършат задачите си, но не допринасят активно и не се интересуват 

от компанията. За тяхното поведение има обяснение – нещо се е случило в 

професионалната им кариера и искрицата в тях е угаснала. HR мениджърите 

са тези, които трябва да намерят причината. На това не трябва да се гледа 

като на проблем на един определен човек, а да се разбере дали се случва 
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систематично и дали средата, отношението и навиците на всички останали не 

са причинили това поведение.  

За да се превърне имплицитното знание в експлицитно, мениджърите 

трябва: 

� да имат справедливо отношение към всяка идея, защото малкият 

принос днес, може да се окаже голям - утре; 

� да стимулират приноса и да възнаграждават хората за него. 

� да дават свобода на хората, за да мислят по нов начин. 

 

6. Заключение 
Днес няма организация, в която липсва знание. Въпросът пред 

мениджърите е как то да се организира, насочи и съхрани по начин, който 

най-добре ще помогне за постигане на организационните цели.  И ако до 

скоро една фирма предадеше на друга материалните си блага, тя преставаше 

да съществува, то в икономиката на знанието загива тази, чиито човешки 

ресурси не споделят знанието, което са натрупали. За целта мениджърите 

трябва да променят мисленето си, а HR специалистите – да им помогнат да 

разберат промяната. Лидерите в организациите трябва да влязат в ролята на 

промоутъри – да насърчават постоянно споделянето на знанието. 

Познаваме компании, които вече са осъзнали колко важен е подходът, в 

който малки групи от хора могат постоянно  се срещат и обменят идеи, дори 

организират по нов начин офис пространството.  Друг метод, който помага за 

обмена на знание, е ротирането на работещите от една позиция и отдел в 

други, известен в  литературата като „ротация на длъжностите”. 

Мрежите за споделяне на знанието не могат да бъдат администрирани. 

Това, което могат да осигурят лидерите е да помагат на хората да създават 

професионални контакти и да осигуряват условия, в които тези мрежи от 

контакти могат да се развиват. 

Алтернативите на управление на знанието, представени в настоящия 

доклад, са насочени към това, да създават нови стойности, реализирани в 

продукти, хора и процеси. Рационалното формиране и използване на знания в  

организацията допринася за увеличаване на ефективността на използване на 

всички нейни ресурси, по-бързо получаване на иновации, усъвършенстване 

на обслужването на клиентите и понижаване на загубите от неизползваеми 

интелектуални активи. 
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Abstract. The article discusses nonfinancial aspects of a company, namely information 

technology (IT) and human capital, as the influence degree of implementation of IT on 

innovativeness of human capital. Human capital is currently thought to be the most valuable 

resource which companies have and therefore raises the need to seek ways how to utilize the 

potential of this resource as much as possible. As one of the possible ways  shows to support 

human capital through improved implementation of IT in the company. The aim of this 

article and research was to determine whether IT really affect human capital, specifically its 
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1. Introduction  

Information technologies (IT) have become an essential pillar of the 

knowledge economy as a main source of competitive advantage with great 

potential for sustainable development [8]. However, it is clear that the IT alone can 

not secure this advantage, but only combination with human capital is useful for a 

company. Other characteristics besides depending on skilled human resources can 

be very dynamic change of IT, rapidly growing range of applications, and thus to 

some extent reducing the cost of new equipment and software.  

It is also need to note that currently the literature on this topic is not very 

expansive, so finding a suitable definition is not easy. In addition, among the 

definitions that are available is very difficult, if not impossible, to find an 

unambiguous, respectively majority step about what IT mean.  

 

2. Definition of IT and human capital 
Al-Mudimigh et al. define ICT as either a ,,complex and heterogeneous set of 

applications, supplies and services for the production, distribution, processing and 

transformation of information." It has the potential to improve information sharing, 

decision making, coordination, production quality, responsiveness and distribution 

company [1]. According to Siraj-Blatchfords IT can be defined as ,,everything that 

allows us to obtain information, communicate with each other or have an impact on 

the environment by means of electronic or digital devices" [12]. 

Zhang et al. define ICT as ,,a technology used by people and organizations for 

the purposes of communication and information processing" [16]. Another concept 
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states that it is ,,a acquisition, analysis, handling, storage and distribution of 

information, as the design and providing  equipment and software for this 

purposes" [4]. According Voříšek IT are ,,hardware and software for collection, 

transfer, storage, processing and provision of information and communication 

between people and technology components" [14]. 

Human capital can be understood as part of (a subset of) the so-called 

knowledge (intellectual capital) capital, which is defined by Horibe as a group of 

human, structural (patents, business processes, culture) and customer capital [9]. 

The same division also suggests Sveiby and he defines structural and customer 

capital and human capital is replaced by individual capital [13]. In contrast, for 

example, Wexler preserves human and structural capital as Horibe and customer 

capital is defined as ,, relational capital" [15]. 

Guthrie and Petty define human capital as ,,the sum of know-how, education, 

qualifications, knowledge and skills relevant to the job, the mood in the company, 

innovation and tendency to changes" [6]. Mouritsen et al. as a part of human 

capital consider ,,employee knowledge, customer trust, company infrastructure and 

information technology" [11]. It can be seen that their concept is very broad and 

could use more like a definition of all the factors affecting the performance of 

company in the new economy, than the conception as part of human capital. Chen 

et al. define human capital as ,,a combination of employee competencies, attitudes 

and creativity" [10]. In summary, the human capital can be understand as the sum 

of knowledge, skills, creativity and ideas of company´s employees. 

 

3.  Impact IT on innovativeness of human capital - theory 
The fact that investment in IT will increase productivity and customer value 

shown on the data of large companies from the years 1988-1992 Brynjolfsson and 

Hitt, but according to them they do not increase the profitability [3]. Impact on 

productivity was also confirmed by a study from Black and Lynch [2]. Study 

examine the relationship between IT and human capital focus not only on its 

previous mentioned one dimension, ie. the productivity of human capital, but also 

others, such as human resources training and their satisfaction with the work in a 

company or their innovativeness. 

The newest research on the impact of ICT on productivity and innovation was  

realized in May 2012 by Hall et al. conducted on a sample of Italian manufacturing 

companis [7]. IT was proved to be the main entrance for innovation and 

productivity. The research investigated also the influence and impact of R & D on 

innovation and productivity, positive impact was proved with both factors, but 

more important for the innovation was proved research and development, while 

productivity was  more influenced by IT. According to Greenan is investing in IT 

accompanied by investment in IT innovation in business processes or organization 

[5]. IT such as CAD applications create important support in design process by 

customer requirements and also product design and development requires 

314



information from different departments and IT help to transfer this information 

more efficient and faster. 

 
4.  Impact IT on innovativeness of human capital - research 

To verify the impact of IT implementation on innovativeness of human capital 

was implemented in October 2012 empirical investigation. Research respondents 

were manufacturing enterprises in the Czech Republic (joint stock companies, 

limited liability companies, limited partnerships, general commercial companies 

and cooperatives). The data were collected from 2.10.2012 31.10.2012. Completed 

questionnaires were returned exactly 777, hence the return of the surveyed 

enterprises was 13.5%. Return due to all companies from basic sample was 2%. 

According the number of employees, most small businesses were represented, 

ie the companies with 11 to 50 employees. In relative terms it was 38.2% of all 

represented. They were followed by medium-sized companies with a staff of 5 to 

250 with the total number of 209, in relative term 26.9%. Micro companies with 

less than 10 employees were represented in the total number of 208, in relative 

term 26.8%. Large companies with more than 25 employees were represented by 

58 responses, in relative term 7.5%. Five companies, ie. 0.6% of all number of 

employees did not state. 

According to the annual turnover in the sample were 440 micro companies, in 

relative term 56.6%. They were followed by small enterprises with an annual 

turnover of between 50 and 250 million CZK with a total number 222 companies, 

28.6% relatively. 73 companies, relatively 9.4%, were represented by companies 

with a turnover of between 250 and 1,000 million CZK. Large companies with a 

turnover over 1,000 million CZK were represented by 35 respondents, it represents 

4.5% of all companies. Seven respondents, ie, 0.9% did not give an annual 

turnover and also was not available from public sources. 

According to the balance sheet in the sample were 475 micro companies, 

relatively accounted 61.1%. They were followed by small companies with an 

annual turnover of between 50 and 250 million CZK with a total number 188 

companies, relatively 24.2%. 60 companies, relatively 7.7% were represented by 

medium-sized companies with total assets between 250 and 1,250 million CZK. 

Large companies with total assets more than 1,250 million CZK were represented 

by  31 respondents, relatively 4% of all companies represented. Twenty-three 

respondents, ie 3%, total assets did not state and also is not available from public 

sources. 

Measurement of constructs was performed by scoring (marking) scales that are 

appropriate for the characters (properties) that cannot be measured precisely. 

Specific indicators measuring various constructs were determined separately based 

on the author knowledge from studying relevant literature. 

 

Indicators for measuring information technologies were:  
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Factor 1: We actively seek and implement technological changes. 

Factor 2: As the main vehicle for presenting our production we use the 

internet. 

Factor 3: Relative to other firms in the industry, we have better technical 

knowledge. 

Factor 4: Technological changes in the industry bring us significant 

opportunities. 

Factor 5: Availability of information technology, our company is at a high 

level. 

Factor 6: Most of our activities are based on the electronic exchange of data 

(orders, invoices, accounting documents, etc.). 

 

Indicators for measuring innovativeness of employees were: 

 

Factor 1: Employees themselves are coming to introduce of innovative 

features into business operations. 

Factor 2: Employees are creative. 

Factor 3: Innovation business process (of an enterprise), we consider as very 

important.  

Factor 4: Our business is innovative in the area of  services.  

Factor 5: Our business is innovative in the area of  business processes.  

Factor 6: The business dominates an innovative corporate culture. 

 

The following tables show the structure of the individual responses in the 

questionnaire. 

 
Table 1. Structure of responses - information technology 
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We actively seek and implement technological changes. 2,2% 7,9% 13,9% 43,5% 32,6%

As the main vehicle for presenting our production we use the internet. 11,8% 21,6% 13,6% 31,3% 21,6%

Relative to other firms in the industry, we have better technical knowledge. 0,5% 1,7% 5,4% 36,7% 55,7%

Technological changes in the industry bring us significant opportunities. 4,9% 9,8% 24,8% 33,1% 27,4%

Availabil ity of information technology, our company is  at a high level. 3,1% 14,3% 21,8% 40,0% 20,8%

Most of our activities are based on the electronic exchange of data. 6,9% 11,8% 7,6% 35,1% 38,5%
 

Souce: own 

 

On four of six questions the most companies indicated more agreement on the 

questions but not the agreement ambiguous. So companies realize that 
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implementation of IT is very important for them and this fact they translate into 

practice. It is interesting that a relatively large part of the companies, precisely 

11.8% said that they do not use the internet for presentation their products and 

21.6% of companies do not rather use it more or rarely. Even during the data 

collection came from some companies explanation why one way or another answer 

to the questions, respectively they felt the need to explain their answers. Based on 

these responses the fact cited above can be explained by the fact that companies in 

a some cases wrote that information technology and internet do not use because 

they made to order, they are in their familiar surroundings known and have their 

regular customers with whom they negotiate trades individually and so these 

companies for this reason they do not feel that the lack of information technology 

somehow negatively affect business results. 

 
                                Table 2. Structure of responses - innovativeness of human capital 
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Employees themselves are coming to introduce of innovative features. 10,4% 26,8% 20,5% 30,8% 11,6%

Employees are creative. 4,1% 17,6% 23,2% 39,3% 15,8%

Innovation business process we consider as very important. 0,5% 3,3% 11,7% 37,5% 47,0%

Our business is innovative in the area of  services. 2,8% 9,1% 23,8% 41,2% 23,0%

Our business is innovative in the area of  business processes. 2,6% 10,8% 27,2% 39,1% 20,3%

The business dominates an innovative corporate culture. 2,6% 14,4% 30,0% 36,9% 16,1% 
 Source: own 

 

Range of issues, which examined innovation in the company revealed that 

companies though that they are rather innovative, on five of six questions the most 

companies said that they rather agree with these statements. Also the most 

companies, just 47% said that corporate innovation processes are important to 

them. A relatively large group of companies due to the frequency response of 

disagreement on other issues stated that employees do not come up with innovative 

ideas, precisely 10.4% of companies said this. 26.8% of businesses reported that 

employees rather tend to not coming up with innovative ideas. It can be observed 

that part of the reason for this fact can be in a corporate culture that dominates in 

the company. 

In addition, a statistical analysis of the dependence of individual components 

of the measured constructs were made. The author decided to use the Spearman´s 

correlation coefficient, which is based on the serial correlation of variables. First 

were constructed indexes of IT and innovation and between them was found rather 
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strong dependence, the value of the Spearman´s coefficient was 0.608. It follows 

that if the companies want to be innovative, they realize that this can be hardly 

achieved without investment in information technology and staff, because these 

two sources of business are their largest carriers and in contrast the development of 

information technology and the hard and soft skills of the employees cause 

increase in innovation enterprise. To find out more detailed relationships between 

indicators measuring different constructs, correlation analysis was also applied to 

the relations between individual indicators of measurement. The results are shown 

in the following table: 

 
                                          Table 3. Correlations between indicators 
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We actively seek and 

implement technological 

changes.
0,26 0,33 0,41 0,51 0,46 0,45

As the main vehicle for 

presenting our production we 

use the internet.

0,17 0,13 0,16 0,15 0,16 0,17

Relative to other firms in the 

industry, we have better 

technical knowledge.

0,30 0,33 0,34 0,37 0,36 0,38

Technological changes in the 

industry bring us significant 

opportunities.

0,32 0,28 0,36 0,43 0,37 0,38

Availability of information 

technology, our company is at  a 

high level.

0,29 0,31 0,31 0,45 0,49 0,44

Most of our activities are based 

on the electronic exchange of 

data.

0,20 0,18 0,23 0,27 0,30 0,27

 
Source: own 

 

The highest value of Sperman´s koeficintu 0.51 was found between the level 

of implementation of technological change and innovation in the area of customer 
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service. This implies that the implementation of IT service provision improves 

enhancing comfort and customer satisfaction, facilitates and accelerates them to 

purchase, etc. The close relationship is also between avaibility of IT and 

innovativenes in processes where the value of the Spearman´s coefficient of 0.49. 

This means that higher implementation of IT innovation requires a business 

process innovations, which seems to be quite logical. It is quite hard to imagine the 

modernization processes through IT while maintaining old structures functioning. 

Approximately the same value of the Spearman´s coefficient is between activity in 

searching, and implementing technological changes and innovative business 

processes and innovative corporate culture. The explanation is perhaps to. If the 

company does not track changes, cannot even have an idea how to improve 

business processes. Similarly close is the relationship between the level of 

enterprise IT equipment and again innovative business processes and innovative 

corporate culture. 

The weakest correlation is shown between the level of use of the internet and 

all the indicators measuring innovativeness of human capital, which shows the 

second row of the table. This means that employees innovativeness stems from 

other source than the extent of Internet use. From the rest of the information from 

the table it can be inferred that a part of this resource may be in searching of 

technical knowledge and technological change. Relatively weakly innovativeness 

also affects whether the activities of the company are based on the electronic 

exchange of data or not. 

 

5. Conclusions 
The research results show the importance of implementation of IT in 

developing innovativeness of employees.  One way how to improve the 

innovativeness of employees can managers vote for an increase in implementation 

of information technology. Especially foreign literature and practice show that 

today and in the future companies hardly will be successful in the competition 

without a monitoring and management non-financial determinants of performance 

for example just as IT or human capital. 

The phenomenon of the new economy thus poses a major challenge for 

companies especially in terms of high-skilled workers and implementation of 

sophisticated information technologies (IT). In recent years is very actual whether 

and how the implementation of IT improves business performance. Investment in 

these technologies and their daily use requires complementary investments in 

knowledge (training staff) and innovation. At the same time these investments and 

changes mean risk while causing direct costs by investing in hardware and 

software while on the other hand brings potential benefits.  

This article is one of the outputs of IGA project, focusing on Crucial aspects of 

competitiveness of enterprises and national economies in the global economic 

system registered at VŠE under the code IP300040. 
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Abstract. A successful company must work with high efficiency, ie to optimize the ratio 

between consumption of production factors and outputs, mostly in the form of sales. One of 

the essential factors of production is labor intensive. Their consumption can be simply 

measured by  labor costs. If a company wishes to be successful, it is impossible to look only 

at employees as an expense. Economically preferable view is to see employees as an 

investment. Developing a good employee motivation improves efficiency not only in short 

term but leads to long-term relationships that reduce turnover and improve business 

performance. This article aims to show how the practice has changed in view of the 

employee for the last 7 years and show the connection between working with human capital 

and the efficiency of the company. 

Keywords: human capital, efficiency, motivation, employee development, employee 

satisfaction.  

 

1. Introduction  

Business performance depends on the disposition of human capital, because it 

is the only factor of production able to actively respond to the turbulence and 

changes in its environment. Human capital will be based on the researches of 

various authors defined as knowledge, skills and capacity of staff in the area of 

performance and creativity, and on condition that the company has the potential 

utilization of all these components. As a tool for effective utilization of human 

capital, companies use corporate management employees (external increasing 

efficiency), but also motivate employees (increasing the internal efficiency). Based 

on the comparison of several studies (most of them are directly involved), we will 

try to show current level of work with human capital in terms of larger companies. 

Current status then we will build on developments in the last 7 years, which was 

certainly influenced by strong economic recession. The article aims to demonstrate 

that employees are a specific and irreplaceable factor of production, which must be 

perceived only as a cost component. Quality control work at management level 

staff can not only optimize the cost, but even increase performance. The impact of 

measures must not be short-term, but long term. For the long-term impact, it is 
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necessary to look at staff costs (not just wages) not as sunk money, but as an 

investment in the future of the company and promote their development, 

motivation and satisfaction. 

 

2. Effect of human capital on business performance  

There are many definitions of human capital, for example, it is possible to to 

cone a Pasove definition as the sum of knowledge, skills, innovation and capacity 

of staff to achieve the objectives [1], or the like, a summary of the know-how, 

education, qualifications, knowledge and skills relevant to the job, the mood in the 

enterprise, innovation and tendency to change [2], widely like, employee 

knowledge, customer trust, enterprise infrastructure and information technology 

[3]. In connection with the use, it can be defined as an example,, a key element in 

increasing wealth, and staff to increase productivity, as a sustainable competitive 

advantage [4] or as a significant input for the enterprise, particularly in the case of 

a continuous improvement of knowledge, skills and employee skills [5]. 

  Human capital can be defined as knowledge, skills and capacity of staff, both 

in terms of performance and creativity, with potential applications in the enterprise. 

Human capital, its management and the building will undoubtedly lead to greater 

competitiveness and performance. However, the power of this is perceived 

differently by various studies. As a motivation tool (actually to stimulate 

employees) businesses use the reward system, which seeks to increase employee 

productivity through the very business performance. The research results also show 

that the more the employees are satisfied with their jobs, thereby increasing the 

likelihood that they will improve business performance in terms of profitability and 

productivity [6]. 

 

3. Human Capital Management in the Czech companies - survey 2007  
In 2007 we conducted a faculty survey, when has been selected and contacted 

1,000 large companies and the return of the extensive questionnaire (77 questions 

divided further) was 25.6%. The response rate was positively influenced by the 

then perceived economic growth. The questionnaire was divided into 6 parts in the 

following order- Strategy Management, Financial Management, Innovation 

Management, Logistics, Marketing, Human Resources. Generally speaking, the 

results show that Czech firms in 2007 were intensely focused on their growth and 

the support - whether by investing without risk management, aggressive financing, 

focusing on markets and technical innovation. They had a very superficial 

approach to strategy and human resource management. 

Instruments in the field of human resource management focused on the 

financial benefits that have been a struggle for employees (growth was associated 

with low unemployment - see table 1). Research has shown that the key activity 

was to even find employees, further management was often chaotic. Fig. 1 and 2 

show the contradiction between that which the company had identified as 
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important moments in their organizational culture (see fig 1) and where they put 

focus  in terms of motivational tools for employees (see fig 2). 

 
 

Fig. 1. Organizational culture includes 

                                        Source: own processing by [7] 

  

It is also interesting that flexible personal work has only 21% of firms. Firms 

are maximum focused on customers, but they probably assume that they will still 

require the same products because only 25% of them are using innovative tools to 

motivate behavior. 

 
 

Fig. 2. Our motivational supporting tools 

                                     Source: own processing by [7] 

 

Quality of human resources considered important 92% of the companies, but 

in the future only 90% of firms. While this difference is not significant, but it does 
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mean that there were companies that had hoped that the importance of employees 

drops? This hypothesis would confirm the results of other issues where firms 

expecting increasingly rising costs per employee (see fig. 3). 

 
 

Fig. 3. The Personal costs development history and expectation 

                    Source: own processing by [7] 

 

In contrast, let us still on Fig 4th reality and expectations of productivity per 

worker. 

 
 

Fig. 4.  The Labour productivity - development history and expectation 

              Source: own processing by [7] 

 

A comparison of fig. 3 and 4 shows that firms were afraid of growth of 

personnel costs, which are not reflected in the growth of productivity. Its position 

on the staff during the economic recession greatly reconsider. 

 

3. Quick surveys during 2009 and 2010  

 The questionnaire survey was conducted during 2009 and 2010. The survey 

focused on the fast retrieval of actual data from firms, mainly on issues dealing 

with the consequences of reduced demand. In each survey attended 90 to 100 large 
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companies surveyed. A survey references showed that firms reacted mostly slow 

implement more austerity measures by freezing the investment program and 

optimization of working capital. Measures to reduce wage costs was postponed, 

but eventually had to be carried out. Fig 5 shows the impact of the economic 

recession on the number of full-time employees (left) and total labor costs (right). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Reducing the number of employees and wage costs in the recession 

           Source: own, March 2009, November 2009 

Companies are aware of what for them is human capital.Measures that should 

fall on the employee directly, was postponed. At the end of 2009, however, it must 

have joined in to the restrictions in employment policies. The biggest jump in 2009 

to recognize companies in the survey reference 3, it is visible in the tab. 1, which 

shows the registered unemployment rate in 2009.Unemployed but covertly appear 

on the market in other ways - many employees started working with a business 

license and carry out some of the same employer for the same activity, but at a 

more favorable tax conditions. This so-called "švarcsystém" is illegal, but is used 

in times of crisis, even the Government seriously discussed its legalization in order 

to promote economic growth. (The name "švarcsystém" gained employment by a 

commercial entrepreneur Miroslav Švarc that started this way of business already 

in 1990. Previously, this type of employment in the Czech Republic is expressly 

prohibited by the Employment Act in § 13, which is devoted to the topic directly. 

The afore-mentioned paragraph was canceled by the emergence of the new Labour 

Act No. 264/2006 Coll. and then the Švarc system was not banned directly, but the 

government still regarded it as one of the means of evasion. Following the 

amendment of the Labour Code effective from January 1 2012 was again expressly 

prohibited by § 3).  This means that in times of the crisis, the employment of a 

business license, although legal, was punishable by the resulting tax evasion. 
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    Table 1. Unemployment, and the number of business licenses  

for individuals in the Czech Republic 

year 1993 1994 1995 1996 1997 

Unemployment v % 2,95 3,30 2,99 3,08 4,28 

Number of business licenses 

of individuals (not legal per.) 794 937 985 930 1 116 803 1 301 818 1 456 829 

The annual growth rate in%    24,03 13,27 16,57 11,91 

year 1998 1999 2000 2001 2002 

Unemployment v % 6,04 8,54 9,02 8,54 9,15 

Number of business licenses 

of individuals (not legal per.) 1 422 252 1 523 553 1 578 323 1 634 811 1 676 221 

The annual growth rate in%  -2,37 7,12 3,59 3,58 2,53 

year 2003 2004 2005 2006 2007 

Unemployment v % 9,90 10,24 8,96 8,13 6,62 

Number of business licenses 

of individuals (not legal per.) 1 726 683 1 736 800 1 751 940 1 773 785 1 787 057 

The annual growth rate in%  3,01 0,59 0,87 1,25 0,75 

year 2008 2009 2010 2011 2012 

Unemployment v % 5,44 7,98 9,01 8,57 8,60 

Number of business licenses 

of individuals (not legal per.) 1 826 928 1 868 756 1 908 925 1 950 323 1 957 218 

The annual growth rate in%  2,23 2,29 2,15 2,17 0,35 

Source: adjusted according to [8, 9] 

 

In table 1, we can see that high growth entrepreneurs of the new year until 

1997, then decline and stabilization, which is interrupted by a relatively small but 

abrupt increase in 2008, ending a period of higher growth in 2012. (Probable cause 

is a new force of law, which form employing a commercial punished.) 

In the third quick questionnaire survey in 2010 link [10], respondents were 

asked to comment on the case, in what for them was the biggest surprise of the 

crisis and instruction. 

If we divide their findings into larger units, then found it necessary to 

- Better risk management (25% of responses), 

- Greater use of co-operation with employees (28% of responses), 

- Work with larger capital reserves (25% of responses), 

- Work more closely with suppliers and customers (22% of responses). 

 

More specifically, the list of informative facts shown in Fig 6, where all 

findings relating to employees marked dark. 
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Fig. 6. The experience of crisis years 

                                         Source: own processing by [10] 

 

On the basis of economic development also occurred in 2010 to review the 

opinion and employees are seen as the competitive position of the company (see 

Table 2), where 1 - Very Important ... 5 - unimportant) 

 
   Table 2. Important for the competitive position of the company  

Important 1 2 3 4 5 

Availability of staff 25% 41% 25% 4% 6% 

Quality of existing staff 56% 37% 7% 0% 3% 

The amount of labor cost per worker 25% 43% 31% 0% 1% 

Caring for the professional growth of staff 35% 28% 19% 7% 9% 
Source: [11] 

 

Firms placing particular emphasis on the existing employment basis. They 

take a view that as a „Very Important“ is fundamentally care professional growth 

than wage costs. 

 

3. Research October  2012 

The questionnaire survey was conducted in October 2012 and the final 

research sample included 777 companies of medium size. The objective of the 

survey was to obtain a database for the creation of a model of the dependence of 
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business performance on internal factors. The gross distribution of these factors 

was mentioned in the first column of Table 3. 

Individual factors were always evaluated on the basis of 6-8 sub-questions, the 

respondents had to select from a scale from disagree (1) to completely agree (5). In 

tab. 3 is a summary of the results for each group, such as a company perceived 

importance due to their long term performance. 
 

          Table 3. The importance of sub-groups to influence corporate success  

                                                                                       (opinion of companies)   

Factor Mean Std. Deviation 

Quality of production (index) 4,6383 0,3998 

Information technology (index)) 3,8298 0,7137 

Innovation (index) 3,5997 0,7864 

Employee Training (Index) 3,6552 0,7819 

Employee satisfaction (index) 4,1254 0,6444 

Employee Motivation (index) 3,9563 0,6350 

Customer satisfaction (index) 4,3622 0,4703 

Company image (index) 3,9983 0,6321 

Financial performance (index) 3,6354 0,8498 

Market performance 3,6538 1,1029 
 Source: own 

 

Respondents perceived quality of output as a central success factor, which not 

only has the highest mean value, but also the lowest standard deviation. If we take 

out the more quantifiable factors such as market and financial performance, then 

the least clear opinion (highest stdev) prevails in the area of innovation and 

employee training. 

While watching the Spearman correlation coefficient, other connection will 

then appear which are quantified in table 4. 

Stronger relationship between the market and financial performance is logical 

(correlation 0.751), especially where financial management is used to support 

effective capital appreciation. Likewise, probably not surprising finding was that 

motivated employee is satisfied (correlation 0.729), or vice versa, that a satisfied 

employee is motivated. All other dependencies are less strong. 
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  Table 4. Spearman correlation index between factors 
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Quality of 

production  1.000 0.257 0.410 0.335 0.480 0.437 0.535 0.445 0.290 0.234 

Information 

technology 0.257 1.000 0.608 0.531 0.281 0.311 0.332 0.449 0.429 0.388 

Innovation  0.410 0.608 1.000 0.640 0.463 0.482 0.449 0.559 0.411 0.344 

Employee 

Training  0.335 0.531 0.640 1.000 0.473 0.519 0.435 0.524 0.405 0.349 

Employee 

satisfaction  0.480 0.281 0.463 0.473 1.000 0.729 0.510 0.484 0.295 0.202 

Employee 

Motivation  0.437 0.311 0.482 0.519 0.729 1.000 0.508 0.509 0.360 0.262 

Customer 

satisfaction  0.535 0.332 0.449 0.435 0.510 0.508 1.000 0.565 0.360 0.275 

Company image  0.445 0.449 0.559 0.524 0.484 0.509 0.565 1.000 0.502 0.462 

Financial 

performance  0.290 0.429 0.411 0.405 0.295 0.360 0.360 0.502 1.000 0.751 

Market 

performance 0.234 0.388 0.344 0.349 0.202 0.262 0.275 0.462 0.751 1.000 

Source: own 

 

Moderately high value of 0.524 for the relationship between education staff 

and company image says more educated employees undertaking has, the more its 

image is perceived positively. Moderately high value of 0.519 between education 

employees and their satisfaction suggests that employee training increases their 

satisfaction. 

Weakest correlation was found between employee satisfaction and market 

share (0.202). The reason is an indirect relationship between the variables that 

would have to be revealed detailed analysis. 

 

4. Conclusions 

The aim of the article was to illustrate that employees are a specific and 

irreplaceable factor of production, which must not be viewed as a cost component. 

By comparing several studies, which are primarily not involved in human capital, 

but business performance, we have shown how even within one business cycle, the 

perception of employees has evolved from  the fear of unnecessary business costs 

to targeted monitoring of the impacts of the different aspects of human capital on 

performance business. In the growth phase of the economic cycle, underpinned by 
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research 2007, the company feared a rise in labor costs and had concerns about 

finding work force on the market. The recession has made companies realize that 

human capital must be treated as a factor of future prosperity. Wage cost reduction 

was opted as the final alternative. Sometimes the paths were on the edge of the law 

(called švarcsystém). Looking back at their actions and summarizing the most 

valuable experiences, companies have concluded that one of the biggest positive 

surprises was the selflessness and loyality of their own employees. This then 

results in a need for a qualitatively new approach to the management of human 

resources, not only in theoretical but also practical terms - even firms according to 

a recent survey recognize that human capital is not a gift, which the company 

receives for cover wage costs, but it is necessary to view the human capital as a 

future oportunity and develop it. 

This article is one of the outputs of IGA project, focusing on Crucial aspects of 

competitiveness of enterprises and national economies in the global economic 

system registered at VŠE under the code IP300040. 
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Abstract. Managing with human resources is very important domain in every organization. 

It takes a wide spectrum of factors which affect upon the work of employees, which are very 

important about the organizational efficiency and effectiveness. In that context, very 

important part in the functioning of one organization, beside other factors, workers’ 

motivation toke big part. In this effort the focus is set on motivational factors in the 

educational sphere. It is about one very important public activity, which has huge influence 

on the business sector, too. Namely ,the quality of teaching will depend on that how much 

are the teachers motivated, and according to it, the professional capability of the students as 

potential work force . With purpose to perceive which motivational factors affect, mainly on 

the workers’ work in schooling in Republic of Macedonia, a research was made, through 

inquiry of 213 people from educational institutions. From the obtained results, it is very 

clear that there is a big difference between examinees about the motivational factors: 

confession, working climate in the school, etc. Data about the real conditions are defeated. 

Only 14,65 % (middle value2,78) from the questioned people think that their employers 

should make an ambient in which the acknowledgement from their work is real condition in 

everyday practice. Data show that 11,47 % (or middle value 2,72) from the examinees share 

same opinion that good working conditions are made by their managers. Only 15.04% 

(middle value 2,53) from the examinees think their managers create odds to progress and 

professional development of their work. 

Keywords: motivation, motivational factors, educational institution, quality education, 

school climate. 

 

1. Introduction 

The managing with human resources is a very important domain in managing 

in one organization. It comprises a wide range of factors, which affect employees 

and are important about organizational efficiency and effectiveness. General 

working of every organization, irrespective of, if it is about business or social 

sphere, they have got organizational culture and climate. In context of 

organizational conditions, influence of interpersonal relation is very strong, 

especially if internal – organizational conflicts which are integral part of every 

organization took share. Key part in the functioning of one organization, beside the 

communication, has got the motivation of employed too.  
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In this work, the focus is set on the motivational factors in educational sphere. 

It is about one very important social activity, which has huge influence in the 

business sector.  

Namely, from motivation that teachers posses the quality of their teaching 

will depend from it, and also students workmanship ability, as prospective work. 

 

2. Management of human resources 
Management of human resources can be defined as managing with the most 

important resources fo one organization – people working in it, who individually or 

as a colective contribute in implementation of her purposes. Management of human 

resources in the organization comprise the selection of purposes, establish of 

politics , planning organization, coordination and control of the work in human 

resources domain too, with undertaking of the action to achieve the already 

selected purposes and realization of the management role as system of functioning 

in organization. 

Through the management of human resources, the next functions are realized 

[1]: 

 

 
 

Source: Human Resource Management 10th Edition Chapter 1 Strategic Human Resource 

Management: an Overview, © 2008 by Prentice Hall 

Fig. 1. Functions of management of human resources 

 

Function of management of human resources is constituted by mutually string 

processes, actually active ities: planning the offer and claiming human resources, 

working analyze, recruitment of potential candidates to fill up the emptied work 

positions, selection of the already checked in candidates, specialization of new 

employed, training employed, motivating and rewarding, protection and esteem of 

the legitimate and other acts with which the working relations are organized. And 
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because this, management task is to achieve and mobilize all available potentials , 

and to direct realizing, not just to the organizational, but to individual purposes and 

interests of employed .In accordance with this ,managers, using scientific 

realizations should be educate for more successful managing with human 

resources, their qualities and capabilities and entire potential realized for 

organizational purposes. 

One of the elementary principles of the human management resources is -one 

man to be on a right place and right time, everyone to take his part and to enable 

progress appositely his own abilities , qualities and results. The general purpose of 

management with human resources is achievement success through people. The 

purposes of management with human resources are [2]: 

• Provision and development of needed human resources, which mean that 

organization has possibility to supply and make skilful, dedicated and good 

motivated group, which is needed. 

• Evaluation of the employed, according to results, meaning that the 

organization implement politics which secure evaluation and rewarding of 

employed about the work they do, and are assorted with the skills, which are 

doing to show. 

• Establishment of good interpersonal relations, which represent creating 

harmonious atmosphere, partnership and productive relations.  

In context with the previous, but with purpose to create competent working 

force, it should be mentioned that one of the key factors of management with 

human resources in every organization is motivation of employed. 

 

2. Motivation 

Etymology of the term ‘motivation’ originates from latin word “movere” 

meaning “to move”. According this, motivation should be understood as a process 

from which the employed will get a new direction to improve their own 

performances, with aim to satisfy the needs, interests and purposes of the 

organization and her clients. Working motivation has two key dimensions. The 

first refers to the question why people behave like that on working place, and the 

second, how it can be accept someone’s behavior on the working place, which may 

be better for the organization and themselves [3].  

Motivation and ruling with it, is one of the most significant factors of 

managing with human resources and represents the main support of its’ efficient 

hegemony. Every organizational system has a need of human resources, which 

every day are attracted to stay and work in the organization same as the first 

moment when day got there. Organizations which have order like the previous 

mentioned have employed who behave confident during realization of their tasks 

which trust every day develops in creative spontaneous and innovate behavior.  

The need and expectations are the fund upon which the motivation is build 

on. In case some of the needs are not satisfied, or some expectation is not 
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accomplished, that is enough to know that a purpose for gratification of that need 

will be made. From that aim some activities or duties will be acquired, which will 

initiate some activities to be made to satisfied the need. It is important to band that 

is not for sure what and which are the motives. Most of they are mixed up. Their 

appearance and intensity are conditioned from the person and the cultural 

environment in which the action took part. Very often they can be find in conflict 

situation with some other motive. But some motives are satisfied, than other 

become primary. Motivation is in very close relation with stress, working 

satisfaction and morality. Stress as inside filling in the same time acts like starter 

(constructively) on one side, but from the other side as limited element of 

motivation (destructively) [3]. 

Constructive behavior represent a source of extra energy, made by desire to 

out run condition that can only be made of active persons who are in condition to 

reveal other additional motives. This constructive acting is the real solution but as a 

routine it happens very rarely. Frustration appears as every day reaction in 

situations like this, manager have the key role as motivator. Frustration should be 

minimized and directed on positive direction with use of adequate and properly 

chosen strategies. The connection between motive and pleasure from work is not 

always clear. The satisfaction from work is not what the motive represents. It is 

more like a condition which refer to some individual feeling for achievement of 

quality and quantity. One thing can be said with certain possibility, and that is that 

the motivation is a process which can lead to satisfaction from work. From the 

other side it is not so sure that the satisfaction from work is leading certainly to 

improve the quality of fulfillment of work.  

Vrum and Lutans, independently one from each other, through some 

researches, came to some similar conclusions, that there is not a big connection 

between the pleasure of working and improvement of the work, which would lead 

to magnification of productivity of the work. Very often we are witnesses about the 

empathy of morality and motivation. That is not correct for sure. In some given 

situations people can be rather motivated even if they have low morality. Morality 

as notion, usually is connected with the way of how people see their work. 

According to Robert Palmer, morality is feeling or fear, what people have in 

connection with the conditions in which they are, in situation on working place 

circumference in which the needs of individual are satisfied and the circumference 

in which individuals can perceive that the contentment from the global working 

situation. Even if the word morality sometimes regard on some individuals all the 

same it is connected with common feelings, opinions and negatives. Motivation is 

more “particular”  job.  

 

3. Motivational factors 

Motivational factors are structural elements on one systematic process. They 

are components which observed individually, do not give expected results, which 
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should be directed on effective working. So, they are fragmented position brings a 

condition of partial chaotic which destroys the success working system. 

The working condition represents a component of motivation which enables 

gaining of working quality and enjoyment from it. But, that does not mean that the 

aesthetic ordered offices or fabric halls fitted with modern furniture or in other 

words machines, computer technology with highest performances, will enable one 

employee to develop filling of happiness and belonging in that organization (even 

if the larger part of the employed have chosen work in organizations with duly 

working conditions for less salary).  

Very often, in ‘perfect’ working conditions employee may feel unhappy and 

alienate. From these reasons the working conditions are motivational factor, but 

looked as a part from the whole. The thing that especially impels the workers is the 

acknowledgement of their work. That is a motivational factor which develops the 

alien filling, respectively worker in that conditions feel the system as ‘his own’. 

Confession brings the employee necessity of self competition and developing of 

his own responsibility, as need, not as something imposed from the environment. 

In conditions such as these are, encouragement with rewarding, is something that 

individual experiences as spiritual, not as material condition. Rewards exert 

encouragement. Encouragement can develop feeling of love and belonging against 

the system in which the work is experienced as creative process, not as everyday 

habit. 

Appointed responsibilities in motivational environment represent pleasure 

and honor, not a load. To appoint with responsibility of the employee mean to have 

big trust in him and his work, which is needed to build “partner” relations between 

employee and employer. Manager during delegating do not avoid their duties and 

obligations. Delegating means gaining of liabilities but in the same time create 

odds to achieve the common vision of the organizational system. Conditions as 

these are, creates objective capabilities to build a vision which is the main and 

biggest precondition, but in the same time is a challenge for successful 

organizational system. The salary amount is a motivational facto. It is a fact that 

salary amount should be in accordance with the social and economic human needs. 

That would be realized if high standards establish, if there would be rewards for 

the well done job, and if   superior, well trained, would commit well done job. 

Working climate in the same time represents all mentioned motivational 

components .It is ambience in which the material-technical equip organizational 

structure, personal and financial conditions are entwined. Good working conditions 

enable trust and respect, consistency and honesty, consistency and selflessness. It is 

an atmosphere in which the hierarchic communication is entwined with healthy 

and efficient attributes. It is a space in which conditions for team working are 

created, where every member have established skills and capabilities for his active 

inclusion in the same. These conditions give possibilities for professional progress 

of a person, like part from the whole. Than the organizational system becomes a 

place where employed are happy and collaborates between. The results from the 
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work are very high. That is a place where the superiors  respects each other, and in 

meanwhile employed are contented one from another. 

 

4. Empirical research 

With purpose to see which motivational factors affects the most upon the 

work of employed in education in Republic of Macedonia, questionnaire was 

made, in which 213 people were inquired(122 women and 91 men). Inquired 

people were from different profiles, directly involved in education, in primary or 

high schools. Here are the answers from the given questions: 

 
               Table 1. Which from the persuaded motivational factors,  

   according You, have the biggest influence on Your work? 

 1 2 3 4 5 Total Middle value 

Working conditions 2 3 17 35 131 188 4.54 

Working acknowledgement  3 10 29 113 155 4.62 

Salary  3 13 19 153 188 4,71 

Encouragement during work  7 11 29 87 134 4,46 

Appoint of responsibilities 2 3 31 32 71 139 4,20 

Working atmosphere  7 6 21 149 183 4,70 

Progression abilities 4 2 8 25 143 182 4,65 

 
Table 2. According to You, how all these motivational  

   factors affects upon Your colleagues successful working? 
 1 2 3 4 5 Total Middle value 

Working conditions  2 22 36 115 175 4,51 

Working acknowledgement 2 2 12 24 104 144 4,60 

Salary   6 14 179 199 4,87 

Working encouragement   17 39 84 140 4,48 

Appoint of responsibilities 2 4 18 49 64 137 4,23 

Working atmosphere 2 3 12 35 130 182 4,58 

Progression abilities  7 14 38 122 181 4,52 

 
 Table 3. How much does Your manager provides these motivational factors? 

 1 2 3 4 5 Total Middle value 

Working conditions 22 60 55 37 12 186 2,77 

Working acknowledgement 24 60 22 28 23 157 2,78 

Salary 25 56 57 32 23 193 2,85 

Working encouragement 31 36 36 24 20 147 2,77 

Appoint of responsibilities 23 42 29 24 23 141 2,87 

Working atmosphere 38 49 44 31 21 183 2,72 

Progression abilities 60 52 17 29 28 186 2,53 
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From all inquired, 72.91% (with middle value 4.62) thinks that 

acknowledgement during work is a factor which has huge effect on how much their 

work is successful, and this motivational factor would choose 72.23% from their 

colleagues (with middle value of 4.60). 

The real conditions data are defeated. Only 14.65% (with middle value 2.78) 

of the inquired are with attitude that their managers creates an ambience in which 

the acknowledge during work is a real condition in everyday practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working atmosphere as an ambience in which the working relations are 

realized is one of the most influenced factors of motivation, for about 81.42% from 

the inquired people, or middle value 4.70, on scale 1 to 5.Employed in education in 

our country think that 71.43% (middle value 4.58) from their colleagues, would 

classified it in the group of most influenced factors of motivation. 
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The reality is far from the wanted situation. Data shows that 11.47%(or 

middle value 2.72)from inquired people think that good working atmosphere is a 

condition provided from their managers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If it is to establish that salaries in education in our country are on level which 

is far away from everyday needs (data from questionnaire), and life standard is in 

condition of rapid decrease and working encouragement, in way of rewarding, are 

not presence enough (inquiry data), than only rewarding remain.78.58%(middle 

value 4.65) from inquired people think that this is a factor which they would 

classified like most influence motive upon their work. They think that this is a 

factor of motivation which 67.40% from their colleagues would rang it with 

highest value on the list (middle value 4.52). Reality here is to worry. Only 15.04% 

(with middle value 2.53) from inquired are with attitude that their managers creates 

situations where not only they, but their works can progress, too.  
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5. Resume 

 Efficiency and effectiveness in work are precondition for development of 

every organizational system. Upon these two determinates motivation of employed 

has got huge influence, which is fund to build good working atmosphere. Every 

manager must have skills to motivate his employed .His work is estimated 

according to the results, which can be achieved through the employed. Analysis, 

once more, proved that working acknowledgement is factor that has the biggest 

influence in motivation. It is confirmed: ’’People work for money, bur live for 

acknowledgement.’’(W.F.Cascio).Good working atmosphere is precondition  about 

success, and capabilities for progression are fund to create motivational 

environment in which the work is like challenge, not obligation. 
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Abstract. The object of the given research is student’s values orientation and factors which 

affect their motivation to learn. The research was carried out testing the students of Riga 

Technical University. The needs of students were researched using the Maslow’s needs 

theory. The student’s motivation level was defined using the expectancy theory of V.Vroom. 

Authors of the given research offer their own model for evaluation of student’s motivation 

level. The influence of factors on the level of motivation is defined with the help of the 

determinate factorial analysis method. The results of the research can be used for creating 

optimal study conditions depending on student’s individual characteristics.  

Keywords: student needs, motivation level, knowledge, study process. 

 
1. Introduction  

Changes in higher education environment, increasing requirements for studies 

quality, the student’s changeable expectation for learning contents and methods, 

increasing higher education internationalization and globalization stimulates 

finding ways how to evaluate and increase the quality of studies. In the current 

atmosphere of the higher education student have become “customers” and 

therefore their views must be heard and acted upon [1]. This assertion is actual for 

Latvia too, when the private higher education spread more and more. Motivation 

has been a highly important variable, and every learning model incorporates a 

theory of motivation [2]. 

The term “Motivation to learn” has a slightly different meaning. A.Brennen 

says that “Motivation has been defined as the level of efforts an individual is 

willing to expend toward the achievement of a certain goal” [3]. 

T.M.McDevil classifies motivation on intrinsic or extrinsic and says, that 

“Motivation energizes, directs and sustains behaviour” [4]. 

 It is defined by M.Rost as the meaning fullness, value and benefits of 

academic tasks to the learner-regardless of whether or not they are intrinsically 

interested [5]. 

 The emotional determination of the motivation gives J.Firestone, who called 

motivation “neglected” heart of teaching and says that all teachers’ activities are 

filtered through our student’s motivation. Without student motivation there is no 

pulse, there is no life in the class [6].   
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 From academic perspective recent motivational models consider motivation 

as a hypothetical construct that explains the start, direction and perseverance of 

behaviour aimed at a given academic goal focused on learning, achievement, the 

ego, social value or work avoidance. Evaluating motivational orientation of 

students M.S.Garcija determined four components what are involved in this 

process: the value that students assign to the goals, perception of their competence, 

causal attributions and emotional reactions [7].  

 Different models and theories of motivation offer plentiful conceptual basis 

and empirical evidence which coexist in a field of motivation: B.J.Zimmerman the 

Self-efficacy theory [8], Expectancy-value theory of achievement motivation [9].  

The Intrinsic-extrinsic theory of motivation in the research on relationships 

between motivation and academic achievement conclude that studies on motivation 

are focused on different tendencies: goal approach, intrinsic-extrinsic motivation, 

interest approach and self-outlining variability [10]. 

The challenge of improving motivation is a high priority all over the world. 

Many professors note the student motivation has fallen in recent years. This 

problem is urgent for Latvia too. Latvian University rector professor Martins 

Auzinsh said, that the main problem for Latvian students is not the quality of pre-

university education, but unwillingness to work seriously [11]. However, this 

research demonstrates that pre-university education level impact on student’s 

motivation level. 

Authors of the article concerned on research of student motivation on the base 

of Maslow theory of the needs and Vroom Expectancy theory. 

The research aim is to determinate main student’s needs and factors 

influencing motivation. 

The research object is student’s values orientations and factors affect the 

motivation to learn. 

Methods: literature review, focus group interview, data descriptive and 

factorial analysis. 

Research was done on the basis of testing in which participated 560 students 

of Riga Technical University. Questionnaires were conducted during the period of 

2009-2012. 

 

2. Determination of students’ value orientations on the base of Maslow theory 

Abraham Maslow attempted to synthesize a large body of research related to 

human motivation. Maslow posited a hierarchy of human needs based on two 

groupings: deficiency needs and growth needs. Within deficiency needs, each 

lower need must be met before moving to the next higher level. The first four 

levels are: physiological needs, safety needs, belongingness needs and esteem 

needs. Maslow’s initial conceptualization included only one growth need-self-

actualization. Maslow differentiated the growth need of self-actualization, 

specifically naming two lower-level growth needs prior to general level of self-
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actualization (cognitive, aesthetic) and one beyond that level (self-transcendence) 

[12].             

According to Maslow, an individual is ready to act upon the growth need only 

if the deficiency needs are met. Research of students’ requirements on the base of 

Maslow’s theory can bring an insight on which information students are eager to 

get in dependence of the level of priority needs [13]. Maslow theory assumes that 

90% of motivation depends on individual, however according to fifty-fifty rule 

theory, 50% depends on individual and 50% on surrounding environment [14]. The 

interrelation of Maslow’s theory and getting of desirable information is described 

by Norwood [15]. 

Norwood proposes that according to Maslow’s theory individuals on different 

levels of needs seek a different kind of information. Students seek coping 

information on physiological level of needs, helping information-on safety level, 

enlightening information-on belongingness level, empowering information-on 

esteem level and edifying information-on self-realization level of needs. 

 Student’s needs were researched using statistical grouping methodology. 

Statistical average value was used as an instrument to measure level of needs. The 

most significant needs turned out to be the need to defend, which is explained by 

the desire of the students to have stable and constant job as a guarantee of being 

defended. On this basis students strive to get information which, in their opinion, 

can help to get a good job. Studies conducted show that 90 % of students consider 

as the priority the specialty subjects and much less attention is devoted to the 

general education subjects. The second in the meaning is the need of esteem. 

Students want to gain a certain social status, to be recognized. The aspiration to be 

recognized is connected with the interest toward the subjects of psychology and 

management theory   (for the definite group of students). Social and material needs 

are less important, than previous two needs. The least need, as it turns out, is the 

need of self-realization. 

Therefore, it seems appropriate to ask students what they want if time and 

money were not a person’s life object, that is student has to imagine, what he 

would do if he had all the money and time needed to engage activities and were 

secure [16].  This approach is likely to identify the most important needs of the 

individual. This approach is used for testing students.  

   Testing participants were offered to define the hierarchy of needs for 

student, who has an “ideal” situation (guaranteed job with high enough income). 

The comparison of real priorities with ideal is presented in the Figure 1. 

As we can see in Figure 1, the need of self-realization is the most urgent in 

ideal conditions, but social and esteem needs are at the same level as in reality.  

 Maslow recognized that not all personalities followed his proposed hierarchy. 

While a variety of personality dimensions might be considered as related to 

motivational needs, one of the most often cited is that of introversion and 

extroversion.  Using Alderfer’s ERG theory [17], Maslow’s theory of needs can be 

modified by dividing the needs to 3 levels: growth, relatedness and existence, each 
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with an introverted and extroverted component. This organization suggests there 

may be two aspects of each set of needs. Different personalities might relate more 

to one dimension than other. 

 

 

 
Fig. 1. The student’s real and ideal level of needs 

 
For example an introvert at the level of relatedness might be more concerned 

with his perceptions of being included in a group, whereas extrovert at the same 

level would pay more attention to how others value that membership, or introvert 

at the level of existence will think more about physiological needs, but extravert 

will pay more attention to connectedness and security. In describing grows level 

for introvert the most important is self-development, whereas extraverts assist in 

the development of other’s competencies. 

Using Figure 1 dates   the results of the modification of Maslow’s needs levels 

into the transformed   Maslow’s and Alderfer’s Hierarchies models are presented in 

table 1.    

 

Table 1. Modification of needs levels of students 

Level Introversion Extroversion 

Definition Points Definition Points Definition Points 

Relatedness 45 Belongingness 15 Esteem 30 

Existence             50 Physiological 10 Security 40 

Growth 5 
Development of 

competencies 

Transcendence, relationship to the 

unknown, unknowable 
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Given the results presented in the table 1, tested students belong to the 

extroverts group. The growth need   which is very insignificant in comparison   

with the offered model as the extroverts is expressed not in the aspiration to 

develop competence, but in the desire to help others find self-fulfilment and realize 

their potential.   

 

3. Analysis of the level of motivation and factors influencing it 
Expectancy theory uses one of the cognitive approaches to study motivation 

and proposes the following equation: expectancy x value (E x V). 

E x V theories suggest that a process akin to rational gambling determines 

choices among courses of action. For each option, two considerations are made: 

what is the probability that this outcome will be achieved, and how much is the 

expected outcome valued? 

Vroom breaks expectancy down into two components: expectancy and 

instrumentality. He modified the equation of expectancy theory as follows [18]: 

 

          Motivation = Perceived probability of Success (Expectancy) x Connection of 

Success and Reward (Instrumentality) x Value of Obtaining Goal (Value)          (1)                                                     

 

Since the equation states the three factors of Expectancy, Instrumentality, and 

Valance are too multiplied by each other, a low value in one will result in a low 

value of motivation.  

 If an individual doesn’t believe that he can reach desired level of 

achievement, the outcome becomes less important to him, also if individual does 

not value the outcome his motivation will be lower even if he is confident that 

outcome can be achieved at the desired level [19]. 

According to this formula a low value in one factor will result in a low value 

of motivation. That is, if  an individual doesn’t believe he can be successful at a 

task or he does not see the connection between his activity and success or the 

individual does not value the results of success, then the probability is lowered that 

individual will engage in the required learning activity. From the perspective of 

this theory all three variables must be high in order for motivation to be high. 

  By using the expectancy theory of V.Vroom the analysis of student’s needs 

level is conducted.  To evaluate the level of motivation of students the equation of 

expectancy theory is offered to use, where the main emphasis is made on the desire 

to get a good job. 

 Students’ expectancy in the offered model is connected with the hope of a 

good education. Education is composed of three components: general theoretical 

training, specific knowledge and practical training.  The possibility to get a good 

job is viewed as the reward and as axiological equivalent of such a reward is the 

importance of a good job for a student. 

  The motivation level can be described with help of the given equalization: 
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,*)( IDPTPKGEM ∗∗∗∗++++++++====  (2) 

                                                                                     
where: 

M  -the motivation level, points; 

GE -the expectancy to get a good general education, points; 

PK - the expectancy to get a good professional knowledge, points; 

PT - the expectancy to get a good practical skill, points; 

D  - confidence that a good education guarantees obtaining a good job, 

points; 

I  - the importance to obtain a good job, points. 

 
According to the equation, the higher his or her expectation is to obtain a good 

education, obtain a good job and a position of significance, then higher the student 

motivation should be. The values of the above mentioned characteristics were 

defined in points, where “0” means zero assurance, “1” is doubts about the 

perspective results, and “2” is full assurance of a positive result.  

With aim of examining the insufficient motivation of students it is useful to 

determine the influence of certain factors on the whole level of motivation.  In 

accordance with offered model, five factors influence the level of motivation. They 

are: the assurance of obtaining a good education (general-theoretic, special 

knowledge, practical training), the hope of getting a good job, and the significance 

of a good job. 

    The influence of factors is defined with the help of the determinate factorial 

analysis method. Method of absolute distinctions is used as an instrument of 

research. The model for factorial analysis is created by authors and presented as the 

equalization 2. 
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where: 

M  - the level of motivation, points; 

Rge  - the amount of students who gave evaluation from “0” to “2” of 

the possibility of getting good  general educational knowledge; 

Rpk  - the amount of students who gave evaluation from “0” to “2” of 

the possibility of getting good professional knowledge; 

Rpt  - the amount of students who gave evaluation from “0” to “2” of a 

good practical training; 

Rd  - the amount of students who gave evaluation from “0” to “2” of 

the possibility of getting a good job; 
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Rj  - the amount of students who gave evaluation from “0” to “2” of 

the significance of obtaining a good job; 

               i  - the level of the evaluation, points.   

The level of motivation and the impact of factors are presented in the table 2. 

The impact of factors is defined as a correlation: 

 

%,100):( ∗∗∗∗∆∆∆∆∆∆∆∆==== MMfF                (4) 

where: 

F  - cutting of the level of motivation, %; 

∆Mf  - difference between the real level of motivation and maximally 

possible by factor; 

∆M  - difference between the real and maximally possible general level 

of motivation.  

 
 The analysis of motivation level and factors influencing it is implemented in 

the given research for those groups of students which were selected of the base of 

two characteristics: study year and secondary school advancement. Advancements 

in secondary school were defined by average mark. 

Table 2 shows data when dividing students in depending of their level before 

higher school. 

 

Table 2. Factors which cause the cutting of the motivational level, % 

Grade 

point 

General 

educational 

knowledge 

Specific 

knowledge 

Practical 

training 
Job 

Importance 

of a good 

job 

General 

level of 

motivation 

>8 10 16 34 40 0 82 

7-8 18 17 27 38 0 76 

<7 26 9 21 42 2 64 

 
Analysis of the correlation between pre-university training and motivation 

level shows that students with the high grade point average demonstrate higher 

general level of motivation during university studies. 

Most important factor which lowers the level of motivation is small hopes to 

get a good job for completely all groups of students. It is interesting to note that 

there are some students in the group with low average mark in secondary school 

for whom a good job is not important. As a matter of fact they usually are those 

students, which enrolled the high school because of their parents and practically 

they are not motivated to learn. 

The discrepancy in the level of motivation mostly is evidenced by differences 

in expectations to get a good education. The main factor which reduces the level of 

motivation in students with high level of pre-tertiary training is insufficient 
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certainty to receive good practical skills, but the students with relatively low level 

in the secondary school are more concerned how to receive good general 

knowledge. This can be explained by known weak belief in their strength, but the 

base of this weakness is relatively low knowledge got in the secondary school. 

Factors which lower the motivation were researched for students of the 

different study years. The results of analysis are presented at the figure 2. 

 

 

 
 

Fig. 2. Motivation level and factors which influence motivation, % 

 
 The data at Figure 2 shows that general level of motivation decreases from 

year to year. The study of student’s needs and factors which influence the level of 

motivation revealed that the most expressed frustration of the students was the 

possibility to get a good job. The second important factor which brings down 

motivation is relatively low expectations to receive a good practical training. They 

are students who already got practical training before, this means that student’s 

hopes to get a good practical training are not fulfilled and there is a need for a 

study process improvement in this sphere. At the same time the expectations of 

students that theoretical training will be good are relatively high. Student’s hopes 

to get good special knowledge are higher than for general education knowledge. 

The fact that exactly last study year students have hopes of a good knowledge in 

special subjects shows that the professional training in the university is of high 

level. 

 

4. Conclusions 

Results of the research discovered the dominating needs of students; they are 

the need for safety and the need for recognition. In the framework of needs 

determination in accordance with the student’s perceptions the diagram of the 
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needs of “ideal” student is created. This chart shows that in the ideal condition the 

most actual problem become the need of self-realisation and recognition. Using the 

combination of models of Maslow and Alderfer students by their nature can be 

viewed as extraverts and this defines the features of their needs of self – aspiration 

to transcendence. This has to define to a certain degree the choice of teaching 

method. 

Research of motivation level on the base of expectancy theory of Vroom 

showed that the highest level of motivation is observed during first years of 

studying. The main factors which lower the level of motivation are diffidence in 

the future to get a good job and a good practical training.   Special attention is 

devoted to the research of the impact of the pre-tertiary training on the motivation. 

 The research revealed that the general level of motivation depends on the 

level of knowledge, gained in secondary school. Students with the high grade point 

average demonstrate higher level of motivation at the university. The results of the 

given research can be used in planning of study processes with the aim to create 

optimal study conditions which stimulate the involvement of students depending 

on their individual characteristics.   
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Abstract. This article point out on importance of non-financial aspect of business 

performance, especially on employees training and customer satisfaction and relationships 

between them. Literature declare that there should be a positive effect between staff training 

and customer satisfaction and in my research by using Spearman´s correlation coefficient I 

confirm this fact in manufacturing companies in the Czech Republic. I find out that 

company´s employees play a key role in building good relationships with customers and 

generating customer satisfaction. 

Keywords: human capital, customer capital, non-financial indicators, business 

performance, new economy. 

 

1. Introduction  

Measuring the intangible and non-financial aspects of business represents a 

major challenge in the knowledge economy. If the company wants to maintain and 

improve their performance, it is believed that tangibles assets are become less 

important than intangibles assets so the companies will have to compete with the 

amenities of human capital, innovative programs, research and so on. Rapid 

response to business changes in their surroundings will increasingly depend on its 

human capital, innovative programs, research, customer focus, etc. The 

phenomenon of the so-called new economy is based on the effective use of 

intangible assets (knowledge, skills and innovative potential) as a key source of 

competitive advantage. However, there is only relationship between non-financial 

aspects of performance and performance alone, but also between each other 

intangible assets, and the aim of this article is just to explore the relationship 

between the human capital of the company and its customers, namely, whether the 

level of education of employees in the company influences the satisfaction of its 

customers. 

 

2. Human capital and customer capital - theory 
The impact of employee training on customer satisfaction, the most recently 

dealt with Chaichi for example, when examining this relationship in travel agencies 

in Malaysia based on 167 questionnaires collected from customers [2]. The level of 

training was measured by five areas, namely tangibility (in terms of physical 

appearance and professionalism of employees, as well as communication materials, 
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equipment, etc.), reliability (in terms of ability to perform the service reliably and 

accurately), responsiveness (in terms of willingness to help customers), assurance 

(in terms of staff courtesy and ability to create confidence) and empathy (in the 

terms of providing individual attention to customers). Only for reassurance and 

empathy has proven positive impact on customer satisfaction. The positive 

relationship between education of employees and customer satisfaction showed 

further for example Wang et al. [4].  

In manufacturing companies, this relationship among other examined for 

example Cooney et al. [1]. As a component of performance they considered 

increase productivity, customer satisfaction and employee morale. The greatest 

effect of employee training was observed on their productivity and morale, but was 

interesting that impact on customer satisfaction was minimal. In cases where they 

studied the effect of combination employee training with other practices of 

management like TQM, the impact on the performance was higher. Next for 

example Mille declare that investment in education increase customer loyalty, 

reduce their departures and reduce operating costs [3]. 

 

3.  Relationship between human capital and customer capital - research 
Measurement of constructs was performed by scoring (marking) scales that are 

appropriate for the characters (properties) that cannot be measured precisely. 

Specific indicators measuring employee training and customer satisfaction were 

determined separately based on the author knowledge from studying relevant 

literature. 

 

Indicators for measuring employee training were:  

 

Factor 1: Employees are regularly trained. 

Factor 2: Workers have a good conditions for development. 

Factor 3: We place emphasis on the development of hard skills. 

Factor 4: We place emphasis on developing soft skills. 

Factor 5: Out employees have greater expertise than our competitors. 

Factor 6: Our employees consider a degree of training sufficient. 

 

Indicators for measuring customer satisfaction were:  

 

Factor 1: Customers are informed about our products. 

Factor 2: We see our customers' needs regularly. 

Factor 3: Our customers regularly return to us.  

Factor 4: Staff is courteous and helpful to the customers. 

Factor 5: Customer´s complaints we solve immediately for their satisfaction. 

Factor 6: Customers recommend our products to each other. 

Factor 7: Customers do not complain for the price and quality of our products. 
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The following tables show the structure of the individual responses in the 

questionnaire. 

 
Table 1. Structure of responses - employee training 

Řádková %
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A
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e
e

Employees are regularly trained. 5,7% 10,4% 10,9% 36,7% 36,3%

Workers have a good conditions for development. 1,9% 8,2% 17,0% 45,6% 27,3%

We place emphasis on the development of hard ski lls. 4,1% 10,4% 17,8% 42,6% 25,1%

We place emphasis on developing soft ski lls. 8,4% 20,8% 28,2% 30,8% 11,8%

Out employees have greater expertise than our competitors. 3,2% 6,4% 39,5% 33,1% 17,8%

Our employees consider a degree of training sufficient. 2,1% 5,7% 35,6% 38,7% 17,9%  
 Source: own 

 

In the area of staff training to five questions from six the most companiessaid 

that they rather agree, thus it can be concluded that on education is a great 

emphasis, however, it has shown that the companies  prefers development of the 

so-called hard skills than the so-called soft skills. More companies no emphasis on 

soft skills developed than the hard skills development. Table also show that the 

competing companies have also recognized the importance of education, because 

the most companies, relatively 39.5% is not sure whether over competitors have 

greater expertise of their employees. In addition, most companies consider level of 

education provided to employees as sufficient, only 7.8% of companies reported 

that their level of education in business is rather inefficient or inadequate. 

 
Table 2.  Structures of responses - customer satisfaction 

Řádková %
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Customers are informed about our products. 0,6% 3,1% 11,5% 46,3% 38,5%

We see our customers' needs regularly. 1,0% 5,3% 13,1% 38,5% 42,1%

Our customers regularly return to us. 0,0% 0,4% 2,1% 30,2% 67,3%

Staff are courteous and helpful  to the customers. 0,3% 0,6% 4,8% 41,6% 52,8%

Customer´s complaints we solve immediately for their satisfaction. 0,1% 0,9% 4,9% 33,1% 61,0%

Customers recommend our products to each other. 0,6% 1,0% 17,5% 32,4% 48,4%

Customers do not complain for the price and qual ity of our products. 1,3% 3,1% 10,9% 43,9% 40,8%  
Source: own 
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What about customer satisfaction? Almost all companies said that their 

customers regularly returned to them, only 2.1% weren´t sure and 0.4% (3 

companies) of companies said their customers tent to no return. It turned out that 

the companies recognize the importance of identifying the needs of customers, 

their informatization about products, helpfulness and deeling with complaints to 

the satisfaction of the customer while the last-mentioned fact emphasizes the most 

companies just 61%. With the helpfulness of staff to customers absolutely agree 

52.8% of companies, with regular surveys of needs absolutely agree 42.1% of 

companies and 38.5% of companies absolutely agree that they regularly inform 

their customers about their products. 

Next a statistical analysis of the dependence of individual components of the 

measured constructs was made. The author decided to use the Spearman´s 

correlation coefficient and first constructed indexes of employee training and 

customer satisfaction and between them was found rather strong dependence, the 

value of the Spearman´s coefficient was 0.435. We can say that there is moderate 

positive correlation. It means that the more educated employees the more satisfied 

customers are. So we can see that training is important. But which aspects of 

training are the most important. We can see it by realising correlations between 

individual measures of these constructs. The resuls are show in a table below: 

 
                                                                         Table 3. Correlations between indicators 

Spearman correlations
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 Employees are regularly 

t rained.

0,27 0,32 0,22 0,16 0,14 0,13 0,12

 Workers have a good 

conditions for development .

0,33 0,32 0,29 0,27 0,21 0,22 0,25

We place emphasis on the 

development of hard skills.

0,25 0,29 0,25 0,23 0,19 0,21 0,25

We place emphasis on 

developing soft skills.

0,23 0,30 0,17 0,14 0,17 0,12 0,20

Out employees have greater 

expert ise than our competitors.
0,15 0,19 0,22 0,21 0,16 0,23 0,18

Our employees consider a degree 

of training sufficient .
0,24 0,23 0,24 0,28 0,25 0,24 0,27

 
 Source: own 
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In table we can see that the greatest influence on customer satisfaction 

(concrete to their informatization about company´s products) have a good 

conditions for development. Value of Spearman´s correlation is 0,33. So 

companies should support development of employees for example through using 

information technologies, having a pleasant working place, support communication 

between them, etc. Similar value of Spearman´s coefficient is too between 

conditions for development and regularity of training and customer satisfaction 

measured by frequency of finding their needs. So we can say that  more trained and 

satisfied employees are more interested in searching customer´s needs. Value of 

Spearman´s coefficient there is in both cases 0,32. Important is emphasis on both 

hard and soft skills (Spearman´s correlation 0,29 and 0,3). Table also show us that 

customers don’t complain for the price and quality when a degree of training of 

employees is sufficient, because we can say that sufficient training can cause less 

defect on product because of educated and experienced staff, so than the quality of 

services or product will be higher. Value of Spearman´s coefficient there is 0,27. 

Line number five can tell us that the less important for customer satisfaction is the 

fact whether employees have greater expertises than competitors or not. So the 

more important than expertises are knowledge about making quality products and 

behavior to the customers.  

4. Conclusions 

We can see that both human capital and customer capital are beginning to play 

an important role in building competitiveness of the company, so it is very 

important to every business to build their management and also to manage and 

develop relationships between them. It turns out that company´s employees play a 

key role in building good relationships with customers and generating customer 

satisfaction. And obtaining and retaining customers is the primary basis for the 

success of any business. Increase customer satisfaction, managers can directly 

through quality management, use of information technology and through other 

non-financial aspects of the business, but as I have shown also through education 

of its employees. This article is one of the outputs of IGA project, focusing on 

Crucial aspects of competitiveness of enterprises and national economies in the 

global economic system registered at VŠE under the code IP300040. 
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Abstract. Demotivation can negatively influence employee’s behavior and results in 

long-term periods. The survey is based upon the well-known motivation theory of 

Frederic Herzberg and its interpretation from the point of view of demotivating factors. 

The demotivating factors are grouped in two categories: stabilized factors which are not 

optimized and motivation effects which pass each other with the inside employee’s 

motivation. Using a survey is made an investigation through the employees in Bimex 

Engineering JSC, a machine-building enterprise. Findings from this study indicate de-

motivation influence in both groups of factors. In the enterprise are activated demotiva-

tion processes.  

Keywords: Demotivation, Demotivating factors, Motivation, Herzberg. 

 

1. Въведение 

Функционирането на фирмите в условията на криза обуславя 

сериозни негативни последици върху трудовата мотивация. Това 

включително води до демотивация на служителите в предприятията. 

Специалистите по човешки ресурси трябва да проучват мотивационните 

нагласи на служителите си, за да могат да преодолеят зародилата се 

демотивация още в начален стадий. Необходимо е да бъде ясно откроен 

този проблем, защото той съществува, но не е достатъчно параметриран. 

Обект на изследване в доклада са ръководителите и специалистите в 

„Бимекс Инженеринг“АД. Предприятието е представител на сектор 

Машиностроене и металообработване, позиционирано в гр.Пловдив. 

Предмет на изследване в доклада е проучване на възможното 

състояние на демотивация на ръководителите и специалистите, причините 

и факторите, които я обуславят, последствията от нея, и възможностите за 

тяхното преодоляване с оглед достигане до удовлетворение в трудовата 

дейност и нарастваща мотивация.  

Изследователската теза в доклада е, че установяването на 

състоянието на демотивация на ръководителите и специалистите в 

„Бимекс Инженеринг“АД, нейното преодоляване и последвано 

превръщане в нарастваща мотивация, ще създаде възможности за най-
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добро изпълнение на ръководните функции и задачи, успешно ръководене 

на екипи, а по този начин ще осигури конкурентно предимство на 

предприятието. Изследването на демотивационната проблематика 

„набелязва“ ключови предпоставки, като ранното им диагностициране ще 

доведе до подобряване на управлението, вътрешната среда и крайния 

резултат от дейността на предприятието.  

Според мен демотивацията може бъде разгледана от две основни 

гледни точки - демотивацията като състояние и демотивацията като 

тенденция, респективно като процес. Изведените авторови определения за 

демотивация са следните: 

Съществуването на неоптимизирани стабилизиращи фактори 

от една страна и несъответствие на мотивиращи фактори спрямо 

вътрешни мотивационни нагласи на служителите, от друга, води до 

нарастващо неудовлетворение в труда и достигане до състояние на 

демотивация в трудовата дейност. 

Това състояние на демотивация може да бъде епизодично, но може да 

бъде и трайно. Зараждането му води до редица последствия за трудовата 

дейност и състояния на служителя, които се индуцират с неговото 

трудово поведение. Повишаването на мотивацията се свързва с 

увеличаване на удовлетворението, но и паралелно с това до увеличаване 

на трудовите резултати. Когато е демотивиран, служителят си поставя по-

ниски и по-лесни за постигане цели, извършва работата си механично, без 

да влага емоция, не се старае при изпълнение на поставените му от 

ръководителите задачи, владее го състояние на апатия.  

Демотивацията представлява и тенденция (процес) на 

намаляване потенциала на служителите в трудовото им 

представяне и техните резултати, обусловена от влошаване на 

стабилизиращи фактори или от външни мотивационни въздействия, 

които частично или цялостно се разминават с вътрешните нагласи 

на служителя. 

Зараждането на процеса демотивация предизвиква последователно 

лавинообразно вплитане на съпътстващи го процеси: липса на 

инициативност в трудовата дейност, нежелание или избягване на трудни 

за постигане задачи, нежелание за кариерно израстване, липса на стремеж 

към изява и т.н. Ако несъответствието между външна и вътрешна 

мотивация е цялостно, т.е. например служителят се влияе от 5 

мотивиращи фактора и срещу никоя мотивационна нагласа не среща 

адекватно външно въздействие, то налице е демотивация. Ако има 

частично разминаване между външно въздействие и вътрешна нагласа, то 

се тълкува като намаляване на мотивацията, но все още не е достигнато до 

демотивация. Намалената мотивация също индикира за тенденция, която 

може да обуслови демотивация. 
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2. Теорията на Херцберг, пречупена през призмата на демотивацията 
Внимателният анализ на мотивационната теория на Херцберг ми дава 

основания да разшифровам потенциал в разграничаване между 

удовлетворението и неудовлетворението и го виждам в посока на 

нарастващото неудовлетворение в трудовата дейност .  

Известно е твърдението, че стабилизиращите фактори не водят до 

истинско мотивиране на човека за пълноценна изява на неговите 

компетентности, а служат преди всичко за преодоляване на 

неудовлетворението от труда и ниските трудови резултати. 

Стабилизиращите фактори се използват от мениджмънта на фирмата с 

оглед отстраняване състоянието на демотивация на хората от работата. 

Ако не се въздейства пряко и с подходящия инструментариум върху това 

състояние, може служителят да не достигне до състояние на мотивация. 

 

Фиг. 1. Удовлетворение/неудовлетворение в труда 

 

За изпълнение на поставената цел, свързана с проучване и 

преодоляване на демотивацията, се придържам по-плътно към теорията на 

Херцберг. Той въвежда мотивиращи фактори, които повишават 

удовлетворението и са предпоставки за по-високи резултати, т.е. 

увеличаване на мотивацията чрез увеличаване на удовлетворението. 

Паралелно с това стабилизиращите фактори могат да бъдат в различни 

състояния - от напълно неоптимизирани до изцяло оптимизирани. Лошото 

състояние на стабилизиращи фактори поражда демотивация. В тази 

връзка стабилизиращи фактори, но недоведени до оптимизация, 

демотивират служителя. Когато един по-широк обхват от стабилизиращи 

фактори е оптимизиран, това е основание да се твърди, че част от 

предпоставките за демотивация са отстранени.  

Служител 

(Ръководител, 

Специалист) 

Намалява Расте 

Неудовлетворение от 

работата.  

Намаляваща 

демотивация 

Нулева точка- Липсва 

неудовлетворение, но все 

още няма удовлетворение 

в работата 

Удовлетворение от 

работата.  

Нарастваща мотивация 

Стабилизиращи  

фактори 

Мотивиращи 

фактори 
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Според мен може да се изведе тезата, че състоянието на демотивация 

при различните служители, заети в едно предприятие (различни от гледна 

точка на позиция, образование, възраст, пол) се обуславя от две групи 

фактори. Едните са с валидност за всички служители и втори, които са с 

персонална валидност за всеки отделен човек. Може да се твърди, че 

стабилизиращите фактори имат валидност за всеки един човек, а 

персонално влияещите фактори се свързват с вътрешната мотивация на 

всеки отделен човек. Например, ако един служител се отличава с висока 

вътрешна мотивация, когато неговите вътрешни мотиви, които прерастват 

в мотивационни нагласи, не срещат адекватни, но персонално за него, 

външни въздействия, това води до демотивация.  

Първата група включва стабилизиращи фактори, които изпълняват 

предназначението си на демотивиращи фактори, когато не са 

оптимизирани. Необходимо е да се направи оценка на състоянието им и 

да се определи дали са реално демотивиращи, т.е. не са оптимизирани.  

 
Таблица 1. Стабилизиращи фактори-демотиватори 

№ Стабилизиращи  

фактори 

Демотивиращо въздействие - разшифроване 

1 Основна заплата Ако основната заплата за заемането на дадена длъжност в 

предприятието съответства на средното равнище на основна 

заплата в бранша, или в региона, има стабилизиращо въздействие, 
т.е. тя е приемлива. Ако основната заплата е под средното 

равнище, тя става демотивиращ фактор. 

2 Служебен статус Когато служителят се стреми към постигането на висок статус, но 

не получава възможност за това, този стабилизиращ фактор става 
демотивиращ. 

3 Политика и 

администриране 
в предприятието 

Когато служителят усеща и аргументирано не се съгласява с 

основната политика на предприятието, това е в разрез с 

разбиранията на служителя и се превръща в демотивиращ фактор. 

4 Междуличностн

и отношения 

Лошо изградени екипи, без отчитане на индивидуалните 

потребности, наличието на  междуличностни конфликти 

демотивират. 

5 Технически  

надзор 

Постоянното следене за изпълнението на работата и явното 

недоверие подкопават мотивацията и демотивират служителя. 

6 Условия на 

работа 

При неспазване и неосигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд служителят е демотивиран и се страхува да 
извършва обичайните си задължения. 

7 Сигурност на  

работното място 

При наличие на несигурност, т.е. липсва спокойствие в работата, 

работи се под напрежение, че работата може лесно да бъде 
изгубена. 

8 Отношение с  

ръководителя/  

с колегите с  

еднакъв статус/  

с подчинените 

Неразбиране от страна на ръководителите- отношение на 

принципа „заповед-изпълнение”. Напрегнати, обтегнати 

отношения, страх от страна на подчинените, а не партньорство и 

взаимопомощ. 

9 Средства за  
контрол 

Контролът е приемлив от служителя, когато е на ниво общо 

контролиране на резултатите и трудовото поведение. Когато 
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контролът се превърне в напрегнато следване и постоянно 

вторачване в работата на определен служител, то той създава 

несигурност и напрежение, демотивира служителя. 

10 Правила за 
работа 

Необходимо е наложените правила в работата на предприятието 

да бъдат с еднаква валидност за всички служители. Демотивиращо 

е, когато някои се ползват с незаслужени привилегии поради 

лични симпатии, роднински връзки или други. 

11 Личен живот Правото на личен живот трябва да бъде уважавано и делегирано 

на всеки служител. Опитът за намеса в това лично пространство 

може да се окаже демотивиращ и да се възприеме от служителя, 

като нежелано вмешателство, надхвърлящо правомощията и 

границите на самата работа. 

12 Права и  

правомощия на 
заетия служител 

Делегирането на права и привилегии е свързано със заложените в 

трудовия договор правомощия  на служителя. Трудово заетият има 
здравна застраховка, годишен платен отпуск, отпуска по болничен 

и т.н., които са свързани с трудово-правните отношения между 

работодател и служител, които служителят е подписал и се е 
съгласил при назначаването му на работа, т.е. те са приемливи. 

Проблемът е тогава, когато на служителя се отказва правото му да 

използва някои от тези привилегии или се създава напрежение при 

отсъствието му от работа поради болничен, което го демотивира. 

13 Оценяване на  

трудовото  

представяне 

Изкривената оценка, която не дава реална информация за 

компетентността и конкретните приноси на отделния човек в 

постигнатите резултати в труда. Изкривяването на оценката може 

да се дължи на лични симпатии или предубеждение, 

необективност в оценяването ще доведе до демотивация на 
служителя. 

Налице е психологическият момент на „очакването на оценка“ 

като подкопаващ интереса на служителя към работата, дейността и 

стремежът да се получи положителна или висока по съответната 

скала оценка, който отклонява човека от непосредствената му 

работа.  

14 Принадлежност 
и ангажираност 

към 

предприятието 

Когато този стабилизиращ фактор е неоптимизиран от страна на 
ръководителите, той е демотивиращ. Това се дължи на факта, че 

някои служители „забравят“ за работата си след края на работното 

време и не приемат личния си ангажимент, т.е. работи се колкото 

да се получи заплатата, а всичко останало е с минимално и 

опосредствано значение  за служителя. 

15 Лоялност към  

предприятието 

Лоялността се изгражда с годините стаж в предприятието. Ако 

след определен срок явно се вижда нелоялно отношение от страна 

на служителя, то не е оптимизирана първоначалната цел на 

мениджмънта. Липсата на лоялност създава условия за лесно и 

бързо демотивиране в труда. 

 
Втората група фактори по принцип са в обхвата на мотивиращите 

фактори. Когато те (респ. мотивационни въздействия върху служителите) 

се разминават с вътрешната мотивация (мотивационни нагласи на 

служителите), т.е. не са ценени, желани като въздействия върху 

поведението, те реално придобиват въздействие на демотивиращи 

фактори. 
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Таблица 2. Мотивиращи фактори, но с демотивиращо въздействие 

№ Мотивиращи 

фактори 

Разминаване с вътрешната мотивация,  

водещо до демотивация 

1. Променлива 

част на 
работна  

заплата 

Променливата част на РЗ е мотивиращ фактор. Когато променливите 

компоненти са разработени чрез механизми, които несправедливо 

оценяват приноса на отделния служител, те стават демотивиращи. 

2. Социални  

придобивки 

При качествено изпълнение на работата и постигнати високи 

резултати в трудовата дейност служителят получава нефинансови 

бонуси като допълнително медицинско осигуряване в частен фонд, 

карта за спорт, ваучери за храна и т.н. В случаите, в които 

служителят се стреми към социални придобивки, а ръководителите 
се стараят да му въздействат предимно с парични стимули, той няма 

да бъде мотивиран, а напротив, това ще го демотивира. 

3. Признание Признанието се проявява в разнообразни конкретни форми и 

отделните форми на признание се ценят по различен начин от 

различните хора. Конкретни форми на признание (извън 

заплащането) са делегирането на допълнителни права и 

правомощия, предоставяне правото на самоконтрол в работата, 

осигуряване на възможност за професионално израстване във 

фирмата, гарантиране на работното място, системно допитване от 
страна на ръководителите и др. Признанието несъмнено се свързва с 

постиженията и отговорността. Невъзможността на ръководството 

да адресира конкретни форми на признание към отделния служител 

и необвързването им с постиженията на хората в труда, индуцира 

процеси на демотивация. Позитивната оценка и признание за добре 

свършената работа от страна на ръководството важи с еднаква сила 
и на признанието от страна на колегите. Показването на неуважение 

към служителя за неговия професионализъм и опит, необръщането 

към него за консултация, съвет или професионална помощ, са 
фактори, чиято липса дестабилизира работата и е демотивиращ 

фактор. Признанието се характеризира като компенсация за приноса 

на служителя.  

4. Краен 

напрегнат срок 

Когато поставянето на краен срок не е свързано с трудността на 

поставената задача, т.е. нарушена е мярата например с поставянето 

на дълъг срок за лесни за решаване задачи или кратки срокове за 
изпълнението на трудни задачи, демотивира служителя. За някои 

служители поставянето на крайни и напрегнати срокове за 

изпълнението на задачата ги мобилизира и работят в по-голяма 
кондиция с наближаването на поставения срок. Но за служители, 

които са свикнали за работят спокойно, без пришпорване, това ще се 

яви сериозен демотиватор в работата, защото, притиснати от 
крайния срок, тяхната креативност може да блокира и да не вложат 

максимума в работата си. В конкретния случай най-важното е 

реалността на поставените срокове да бъде съобразено с трудността 

на задачата. 

5. Кариерно  

развитие 

Има служители, които не се стремят към израстване в службата 

поради редица причини- израстването е свързано с повече 

отговорности, по-голяма заетост, отдалечаване от настоящия екип 

или колектив. За тях подобно мотивационно въздействие ще бъде 

демотивиращо, защото е свързано с тяхното желание да го избегнат. 
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6. Целеви 

награди 

Ако целевата награда и нейният размер не съответстват на 
постижението, за което тя се дава. Същевременно в необходима 

степен тя трябва да съответства на очакванията на служителя. 

Еднакво вредни и демотивиращи са двете крайности: символична 
награда за сериозно постижение или неочаквано висока награда за 

скромно постижение. 

Ако целевите награди не са своевременни и не получават 
публичност във фирмата, това води до негативни ефекти върху 

служителите на фирмата и демотивира тяхното бъдещо представяне. 

7. Постижения Провокирането на служителите и насочването им към постигането 

на високи постижения трябва да е свързано преди всичко с 

обективна преценка на възможностите на служителя и неговото 

желание за изява, Когато това не отговаря на личните амбиции, това 
демотивира. 

8. Отговорност Товаренето с голяма отговорност, която служителят не е готов и не 

желае да поеме, т.е. вътрешно той не желае да поема висока 
отговорност, защото това води до напрежение и демотивира 

9. Самата работа При предизвикателна и креативна работа служителят има 

възможност да изрази себе си, да предлага свои идеи, нестандартни 

решения и т.н. Монотонната, безинтересна работа, еднообразието са 
демотивиращ фактор. 

10

. 

Предизвикател

ства в работата 

В условията на предизвикателна и напрегната работа не всички 

служители се мотивират от подобни въздействия. Това е свързано с 
личните им  нагласи и способности да се справят в такава 

атмосфера. Когато техните лични разбирания не съответстват на 

поставените предизвикателства, това ги демотивира.  

11

. 

Интерес към  

работата 
Назначаването на служителите трябва да отчита личните им 

интереси към работата. Когато е назначен служител, който не 

проявява интерес към работата, а е мотивиран например от нивото 

на предлаганата му заплата, насърчаването на интерес не би довело 

до повишаване на мотивацията му, а по-подходящо въздействие ще 

е материален стимул.. 

12

. 

Лично  

израстване 
Когато даването на възможност за лично израстване, не е свързано с 
реални постижения и лични заслуги, това демотивира останалите 

служители, като е нарушено чувството им за справедливост и 

адекватност на оценяването. 

13

. 

Насърчаване 
на 

състезателен 

дух 

Политиката на състезателност не действа стимулиращо върху 

всички служители, а предимно върху онази част от тях, които са със 

способности и амбиции за високи постижения. Като следствие на 
това, за всички останали служители тази политика действа 

демотивиращо, защото те не „виждат“ възможност за положителна 

оценка и резултати 

 

3. Практическо изследване на разглеждания демотивационен проблем 

Практическото изследване в доклада използва метода на анкетиране 

за оценка равнището на мотивация на ръководители и специалисти, 

работещи в машиностроително предприятие. В анкетирането участват 40 

служителя, от които 11 са ръководители и 29 са аналитични и приложни 

специалисти. Всички анкетирани имат висше образование. По пол 
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структурата на изследвания персонал е 13 жени, което е 32,5% от всички 

изследвани, и 27 мъже (67,5%).  

Анкетната карта включва четиринадесет въпроса със затворени 

отговори. На всички въпроси служителите могат да дават повече от един 

отговор (40 различно от 100%). Има логическа обвързаност между някои 

от въпросите, която ще бъде дефинирана при отчитане на резултатите. С 

цел еднозначно открояване на демотивиращи фактори и диагностициране 

на реалното равнище на трудова мотивация, някои от отговорите са 

еднакви за различните въпроси. Методиката преминава през етапите: 

1)Попълване на анкетна карта; 

2) Обработване на резултатите от индивидуалните анкетни листи с 

помощта на Microsoft Excel; 

3) Обобщение и разшифроване на отговорите на всеки въпрос в две 

основни направления – първа група въпроси: стабилизиращи фактори, 

които изпълняват предназначението си на демотивиращи фактори, когато 

не са оптимизирани, и втора група въпроси: мотивиращи фактори, 

неадекватно използвани за въздействие върху поведението на служителя; 

4) Графично представяне на резултатите от изследването; 

5) Обобщаване на резултатите от изследването. 

При обработката на анкетите се получиха следните резултати и се 

направиха обобщения и изводи, свързани с наличието на демотивация.  

             
                                               Таблица 3. Резултати от анкетно проучване 

ВЪПРОСИ А Б В Г Д Е

1.Как бихте характеризирали изпълняваната от Вас работа ? 1 2 19 38 8 25

2.Кое според Вас характеризира отношението на собствениците  към служителите? 1 16 25 36 9

3.Считате ли, че сте несправедливо третиран в някоя от следните ситуации? 15 3 24 22 15

4.Как Вие определяте общата обстановка във фирмата, разбирана като микроклимат, 

отношения между подчинени и ръководители, отношения между колеги? 11 28 42 8

5.Как ще характеризирате политиката по израстване на членове на персонала? 15 38

6.Как ще характеризирате социалната политика на фирмата? 11 17 22 0

7.Удовлетворява ли ви равнището на основна работна заплата? 8 27 31

8.Как определяте механизмите и критериите на променливата част от работната 

заплата? 8 24 35

9.Как бихте характеризирали обвързаността между Вас и фирмата? 16 16 15 8

10.В кои от посочените направления считате, че има разминаване между фирмените

цели и интереси и вашите лични цели и интереси? 16 34 27

11.Имате ли основание да кажете, че работата, която вършите, и средата, в която 

работите, съответстват на вашите ценности и нагласи? 11 3 18 8

12. Кои от посочените фактори могат да ви демотивират? 32 17

13. Как се оценяват Вашите професионални качества и постигнати резултати в

труда? 9 23 16

14. Кои конкретни форми на признание (извън заплащането) Вие цените и считате, че

ви мотивират за пълноценна изява в труда? 34 6 8  

Първо обобщение: Въпроси от групата - стабилизиращи фактори, 

които изпълняват предназначението си на демотивиращи фактори, 

когато не са оптимизирани /въпрос от анкетна карта № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13/. 

- Специалистите определят работата си като неприятна (вредна за 

здравето, извършвана при висок шум, под въздействието на химикали, 
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влага и др.). Ръководителите смятат, че в работата са натоварени с 

допълнителни задължения, които не  са в характеристиката им. 

- Отношението на собствениците не създава условия за участие на 

специалистите при взимането на решения. Ръководителите и 

специалистите усещат явно недоверие и контролът се е превърнал в 

напрегнато следване и вторачване в работата на определен служител.  

- Общата обстановка /микроклимат/ във фирмата е определена като 

отношение на принципа „заповед-изпълнение”, ръководителите и 

специалистите усещат напрегнати, обтегнати отношения, страх от страна 

на подчинените, а не партньорство и взаимопомощ. 

- Налице е незачитане стремежите на ръководители  специалисти да 

участват в програми за обучение и повишаване на квалификацията. 

Също и възлагането на големи задания или извършването на непрестижна 

работа, отколкото другите служители с аналогични задължения. 

- Неоптимизиран стабилизиращ фактор е и основната работна 

заплата, като ръководители и специалисти я определят под средното 

равнище в бранша или региона. Този факт се засилва от дългосрочната 

липса на увеличение на основната заплата. 

- Оценяването на трудовото представяне не е ясно дефинирано с 

известни на ръководители и специалисти правила. Изкривената оценка не 

дава реална информация за качествата и резултатите, като предимно 

специалистите се чувстват подценени. 

- Ръководители и специалисти се чувстват както професионално, така и в 

определена степен емоционално обвързани. От дадените отговори е 

видно, че те са обвързани във висока степен с предприятието, но това не е 

предпоставка за ангажираност към фирмените начинания. След 

разшифроване на отговорите на другите въпроси става ясно, че наличието 

на лоялност не способства за преодоляване на проблемните области. 

Второ обобщение: Въпроси от групата - мотивиращи фактори, 

неадекватно използвани за въздействие върху поведението на служителя 

/въпрос от анкетна карта № 5, 6, 8, 10, 11, 12/ 

- Социалната политика на предприятието осигурява при качествено 

изпълнение на работата и постигнати високи резултати в трудовата 

дейност нефинансови бонуси. В случая ръководители и специалисти 

предпочитат вместо ваучери за храна, да получават допълнителни пари, 

т.е. те не се мотивират от използваните социални въздействия. 

- Относно механизмите за формиране на променливата част от заплатата, 

ръководители и специалисти идентифицират, че бонусите не са валидни 

за всички, а се получават само от определени близки на собствениците 

хора. Нарушена е връзката между резултатите на труда и заплащане. 

- Специалистите не са включвани при взимането на решения, а те 

искат тяхното мнение да се зачита и собствениците да се допитват до тях. 
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- Предимно специалистите не са доволни от работата, определят я като 

монотонна и безинтересна, демотивирани са и работят само за заплата. 

Анализът показва, че са доволни ръководителите /въпрос 11-А)/. 

- Ръководители и специалисти определят като демотивиращи фактори 

поставянето на строги крайни срокове за изпълнение на задачите, без 

да се отчита реално трудността на задачите и възможността да бъде 

изпълнена в посочения срок; въвеждането на състезателност между 

членовете на екипа. 

- Като конкретни форми на признание ценят предоставяне на правото за 

самоконтрол в работата, което в следствие от друг въпрос, беше 

определено като нарушено. Това е форма на признание, която изисква по-

голямо разбиране и доверие към служителите от страна на собствениците. 

Трето обобщение: Сумарно за проучването - Анкетата разшифрова 

как стабилизиращите и мотивиращи фактори влияят върху ръководители 

и специалисти. В случая се откроява демотивиращото въздействие и при 

двете групи фактори в следните направления: неоптимизиране на 

стабилизиращи фактори и разминаване между мотивационни въздействия 

и вътрешната мотивация на служителите. В разглежданото предприятие 

може да се твърди, че „действат“ процеси на демотивация. Резултатите от 

изследването идентифицират потвърждение на основната хипотеза, 

свързана с наличието на състоянието демотивация в изследваното 

предприятие, породено от влиянието на демотивиращи фактори. 

 

4. Заключение 
Настоящото изследване извежда на преден план същностната 

характеристика на демотивиращи фактори и влиянието им върху 

служителите в конкретно предприятие. Резултатите от проучването 

потвърждават наличието на демотивация в предприятието. Ползвайки 

предложените две групи демотивиращи фактори, фирмените ръководства 

могат да определят приоритетните си въздействия за мотивиране на 

служителите и да насочат мерки за преодоляване на зародилата се 

демотивация още в начален стадий. 
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Abstract.The article is devoted to the integration of small student groups for improving the 

performance in "Prof. dr. Assen Zlatarov "- Burgas. Due to the limited volume of articles we 

publish part of the study, which includes the opinion expressed through anonymous 

questionnaires to 43 students from 33, 34, 35 and 36 group in "Tourism" III course. The 

survey was held in april 2012. 

Keywords: small student groups for improving performance, anonymous survey, university 

"Prof. dr. Assen Zlatarov" – Burgas. 

 

1. Въведение 
Ядрото на „Японското управление” са груповите форми за творческо 

участие. Първа такава групова форма са т. нар. „Малки групи за 

усъвършенстване на дейността” (МГУД), известни в Япония под 

наименованието „шошудан кацудо” или „джишю канри ундо”. В световната 

литература се използват наименованията „кръжоци по качеството”, „групи по 

контрол на качеството” (ГКК) или просто „дейност на малките групи” (small 

group activities). Тези малки групи се създават в т.нар. „Японско управление” 

на равнище непосредствена преобразувателна дейност на организацията в 

рамките на основните звена във всяка функционална област. Имат за задача 

да подпомогнат процеса за решаване на проблемите в най-различни сфери – 

управление на човешките ресурси, качество на услугата, работна среда, 

поддръжка на материалната база и др. 

Докладът включва резултатите от внедряването на Малки студентски 

групи по усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” - Бургас” в изпълнение на Договор НИХ – 270/2012 г. по линия на 
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Научно-изследователска и художествено творческа дейност чрез екип от 217 

студенти от 16 студентски групи на Факултета по обществени науки и 

Техническия колеж при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 

Публикуваме част от изследването, което включва личното мнение, изразено 

чрез анонимни анкети на 43 студенти от специалност „Туризъм” - III курс, 

проведено през месец април 2012 г. 

Предмет на изследването са резултатите от внедряването на Малки 

студентски групи по усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров” - Бургас”.  

Целта на изследването е обобщи предложенията на част от студентите за 

подобряване на дейността в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 

Бургас. 

Актуалността на доклада произтича от изискванията на действащите 

нормативни документи на Националната агенция за оценяване и акредитация 

във връзка с предстоящата Програмна акредитация на Университет „Проф. д-

р Асен Златаров” – Бургас и от действащите нормативни документи на 

национално и университетско ниво: 

� „Висшето училище осигурява качеството на образованието и научните 

изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав, която включва и 

проучване на студентското мнение най-малко веднъж на учебна 

година.”, Закон за висшето образование, чл. 6, ал. 3 (4) [1]. 

� „Университетът въвежда система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав, както и проучване 

и отразяване на студентското мнение.”, Правилник за устройството и 

дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас , чл. 2, (3) 

[2]. 

� „Университетът осигурява качеството на образованието и научните 

изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав („Система за 

оценяване и поддържане на качеството на обучение”), която включва и 

проучване на студентското мнение в съответствие с чл. 6, ал. 4 от 

Закона за висшето образование.”, Правилник за устройството и 

дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас , чл. 41 в 

[2]. 

� „Студентите имат право да изразяват свободно мнение относно 

качеството на учебния процес и административното обслужване”, 

Правилник за учебната дейност на Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас , чл. 50 (1), 5 [2]. 

 

2. Промяната и организационната гъвкавост 
Внедряването на Малките групи по усъвършенстване на дейността в 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас налага извършването на 
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различни промени. Това предизвиква различни реакции в организацията. 

Затова ще се позовем на Питър Дракър – оригинален мислител не само в 

областта на мениджмънта. Идеите на Дракър за иновациите, лидерството, 

ефективността и адаптирането към промяната съществуват като елегантен 

класически пример за мъдрост.  

Според Питър Дракър „най-ефективният начин да се управлява успешно 

промяната е тя да се създаде. Никой не може да управлява промяната. 

Мениджърът може само да я изпревари. В периоди на дълбоки промени, като 

тези, в които живеем, промяната се превръща в норма. Тя със сигурност е 

болезнена и рискована и преди всичко изисква много упорита работа. Но ако 

мениджърът не възприема като своя задача да води промяната, организацията 

няма да оцелее. В период на резки структурни промени единствените, които 

оцеляват, са лидерите на промяната. Лидерът на промяната вижда в нея 

възможност. Той търси промяната, знае как да намери правилните промени и 

как да ги извърши ефективно, както вън от организацията, така и вътре. Да 

твориш бъдещето е рисковано. Но е по-малко рисковано, отколкото ако не се 

опитваш да го правиш. Голяма част от тези, които се опитват да извършат 

промяната, няма да успеят. Но само който опитва, може да успее. Съветът на 

Дракър е: очаквайте бъдещето и бъдете лидер на промяната” [5, 6]. 

Понеже Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас е голяма 

организация (около 5000 човека) ще се позовем на Питър Дракър за 

организационната гъвкавост на големите организации. Според него 

„големите организации не могат да бъдат гъвкави. Голямата организация е 

ефективна чрез своята маса, а не чрез своята гъвкавост. Масата позволява на 

организацията да впрегне в работа много пъти по-големи знания и умения, 

отколкото могат да се комбинират в един човек или в малка група. Но масата 

също е ограничение. Организацията, независимо какво иска да прави, може 

да върши само малко на брой задачи за определено време. Това не е нещо, 

което по-добрата организация или „ефективните комуникации” могат да 

излекуват. Принципът на организацията е концентрация. 

Все пак модерните организации трябва да са способни на промяна. На 

практика те трябва да са способни да инициират промяна, това е иновация. Те 

трябва да могат да придвижват оскъдните и скъпи ресурси на знанието от 

области с ниска производителност и резултати – към такива с възможности за 

постижения и принос. Това обаче изисква способност да се спират дейности, 

които разхищават ресурсите. Препоръките за действие на Питър Дракър са: 

Кои малко на брой задачи върши вашата голяма организация? Дали са 

правилните? Ако не, спрете ги и се фокусирайте върху други” [7]. 

 

3. Предложения за усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров - Бургас 
3.1. Предложения свързани с управлението на Университета 
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► Да се правят по-често срещи с ректорите и студентския съвет, за да 

могат студентите да бъдат изслушвани и проблемите им да бъдат решавани. 

► Студентският съвет да контактува повече със студентите. 

► Центърът за кариерно развитие да помага на завършващите студенти 

и им дава кариерен старт /утвърдена европейска практика/. 

► По-подробна информация за това, което се случва в Университета – 

мероприятия, конкурси и т.н. 

► Обновете си софтуера. Вече има MS Office 2010, а студентите 

работят с версия 2003. 

► Отпадане на границата за доход при отличен успех на студента. 

► По-малка почивка за Учебен отдел поради неудобството на 

студентите да бъдат приети, тъй като тяхната почивка съвпада с тази на 

Учебен отдел. 

► Да бъде по-професионално обслужването в Учебен отдел. 

► Хора с неприемливи облекла да не бъдат допускани в сградата на 

университета. Това е институция, не дискотека. 

3.2. Предложения, свързани с учебния процес във Факултета по 

обществени науки 
► Преподавателите трябва да изслушват студентите и да им дават 

възможност на мнение по отношение на учебния процес, защото в крайна 

сметка той е предназначен именно за тях и затова трябва да бъде съобразен 

до известна степен с техните желания. 

► Отдаденост на професията от страна на преподавателите. 

► Актуалност на информацията, поднасяна от преподавателите. 

► Предложение за подобряване начина на преподаване на голяма част 

от преподавателите. Повечето от тях диктуват, без да обясняват. По този 

начин материалът не може да бъде добре усвоен. Трябва да се заложи 

например на мултимедийно представяне на учебния материал, повече 

дискусии по време на лекции, по-интересно поднесена информация. 

► Преподавателите да преподават лекциите и упражненията на Power 

Point. С това смятам, че ще се улесни възприемането на учебния материал. 

► Преподавателите трябва да разчупят начина си на преподаване, като 

ни излагат нови и актуални материали, а не като преподават от стари 

учебници и издания /1990 г./ 

► Преподавателите трябва да полагат усилия в процеса на преподаване 

на материала си, да осъществяват комуникация със студентите. Така се 

повишава заинтересоваността и желанието за включване активно в учебния 

процес на последните, което помага за развитието им и по-лесното усвояване 

на материала. 

► Преподавателите трябва да са в крак с най-новите методи за 

преподаване и да се стараят да ги прилагат по най-добрия и ефективен начин. 

► По-интересен начин на преподаване, който да задържи вниманието 

на студентите. 
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► Назначаване на курсов ръководител на специалността, към когото 

студентите могат да се обърнат за помощ, съвет. 

► Нека спре субективното оценяване от страна на преподавателите. 

Предлагам анонимно оценяване както в чужбина. Нека никой не знае на кого 

е тази работа и да оценява според показаните знания. 

► Възможност да прилагаме знанията си не само на теория, но и на 

практика. 

► По време на упражненията да се засили повече вниманието и 

участието на студентите. Не са нужни толкова много задачи за 

самоподготовката /за учащите редовно обучение/. 

► Трябва да се разглеждат повече казуси и случки от обкръжаващата 

действителност, с оглед трупане на опит и нови идеи. 

► Професори, доценти, доктори, главни асистенти трябва да 

синхронизират процеса на преподаването си и да осигурят обратна връзка по 

между си. Има случаи, в които поради неточно изясняване на правилата за 

провеждане на изпит между доцент и главния му асистент, бяха ощетени 

студенти. 

► Трябва да се завиши контрола върху студентите по време на изпит и 

да се следи за това дали те не преписват. Мерките в това отношение трябва да 

се затегнат поради факта, че по този начин се ощетява труда на тези, полагат 

усилия и се стараят. Това, че преписването не е контролирано и строго 

забранено, демотивира стараещите се. 

► Изпитите да се провеждат под формата на „затворени” или 

„отворени” въпроси. Това е практика на почти всички европейски 

университети. Изпитите под формата на тема са остарели методи и не 

доказват знанията на студентите. 

► В сайта на Университета да можем да проверяваме оценките си. 

► По-строги правила за присъствие на студентите. 

► Точно, обективно оценяване на изпитните работи. 

► Държавните изпити на абсолвентите са насрочени за есента на 

годината, което спира голяма част от тях да подадат документите си /за 

обучение в ОКС „Магистър”/ в друг университет в началото на лятото. Ако 

не искат да загубят една година без обучение, студентите трябва да 

продължат в този университет. Мисля, че трябва да има право на избор и 

всеки сам да решава къде да продължи образованието си. 

► Изготвяне на учебен план, в който изучаваните дисциплини да са 

свързани само с избраната специалност. 

► Подобряване на учебния план. Възможност за избираеми предмети, 

допълнителни дисциплини. 

► Да се промени обедната почивка на учебен отдел, защото съвпада с 

тази на студентите. 

► Да се въведе практическа дейност – за съжаление тя липсва в 

момента. 
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► Възможност за допълнително обучение и развитие на таланти. 

► Възможност за изява. 

► Подобряване на езиковото обучение. 

► Часовете по физкултура и спорт да се съобразяват с останалите 

лекции и упражнения, които трябва задължително да посещаваме, а не да се 

сложат в някой ден и час, когато изобщо не ни е удобно. 

► Мисля, че за специалност „Туризъм” трябва да се учи повече чужд 

език. Тук в нашия Университет езиците се учат на много ниско равнище. 

Учим всичко друго, но не и достатъчно чужди езици. 

► Библиотеката е бедна на нови издания, а дори и да ги има, са в много 

ограничени количества – по една бройка. 

► Наличие на мотивация за студентите. 

► По-близка връзка преподавател – студент. 

► Изпитът по дадена учебна дисциплина да включва изучаваното по 

време на лекции и упражнения, а не само едното. 

► Блок-лекциите да се провеждат в началото на семестъра. 

► Възможност за освобождаването от изпити чрез курсови работи или 

проекти. 

► Съгласуване на датите за изпитите със студентите, а не те да ги 

разбират от Учебен отдел. 

► Координиране на действията между преподавателя на лекциите и 

преподавателя на упражненията. 

► По-достъпно за разбиране преподаване по някои дисциплини. 

► Специалност „Туризъм” са ощетени от практически занятия по 

специалността. 

► Да се канят повече гост-лектори. 

► Повече възможности за освобождаване от изпит. 

► Осигуряване на повече актуални учебници в библиотеката, които да се 

ползват от студентите. 

► Създаване на електронна библиотека. 
► Изпитите да се провеждат по електронен път. 

► Възможност за проверка на оценките от изпитите по електронен път. 

► Провеждане на специализирани курсове за студентите от специалност 

„Туризъм”, които могат да се заплащат допълнително от студентите на 

преференциални цени – например изучаване на програмите Clock 

Evolution, Dmadeus, IATA, за да бъдем по-конкурентноспособни. 

► Комуникация и координация между професори, доценти и асистенти. 

3.3. Предложения, свързани с подобряване на материалната база на 

Университета 

► Трябва да се подмени и подобри интериорът в Университета 

/столове, чинове, осветление/. Това може да е инвестиция за повишаване 

креативността, интереса на студентите и това доколко те приемат насериозно 

учебния процес. 
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► Инвестиции в материалната база. 

► Подобряване състоянието на материалната база. 

► Парното в залите да се подобри, защото зимата е студено в тях. 

► Столът на университета да се отремонтира, защото той е прекалено 

остарял. 

► В общежитията на всеки етаж да се монтира камера за по-голяма 

сигурност на студентите. 

► Инфраструктурата на Университета според мен е в доста лошо 

състояние. Би било добре да се направят някакви обновявания, ако е 

възможно. 

► Контролът в студентските общежития е на безобразно ниво. 

Постоянно се случват някакви инциденти – кражби на лаптопове, купони по 

цяла нощ. 

► Да се подобри достъпа на студентите с увреждания до всички 

факултета на Университета. 

► Набавяне на необходимата техника за изнасяне на лекциите в 

PowerPoin формат. 

► Закупуване на принтер за библиотеката. 

 

4. Изводи 

4.1. Студентите са проявили сериозно отношение и са направили актуални 

и комплексни предложения за подобряване на дейността в Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 

4.2. Предложенията бихме разделили на двe групи: 

� предложения, които не са свързани с големи финансови средства, а 

изискват само управленска воля за реализирането им; 

� предложения, чиято реализация изисква много пари. 

4.3. Съвместно със студентите ще продължим работата си по проекта, 

като фокусираме усилията си върху реализацията на предложенията, не 

изискващи големи финансови разходи. 

 

5. Препоръки 

5.1. Да се регламентират срещи с ректорското и деканското ръководства и 

студентския съвет, за да могат студентите да бъдат изслушвани и проблемите 

им да бъдат решавани в оперативен порядък. 

5.2. Преподавателите да изслушват студентите и да им дават възможност 

на мнение по отношение на учебния процес, защото в крайна сметка той е 

предназначен именно за тях и затова трябва да бъде съобразен до известна 

степен с техните желания. 

5.3. Академичният състав да заложи на мултимедийно представяне на 

учебния материал, повече дискусии по време на лекции, по-актуална и 

интересно поднесена информация. 
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5.4. Преподавателите да полагат усилия в процеса на преподаване на 

материала си, да осъществяват комуникация със студентите, да разчупят 

начина си на преподаване, като излагат нови и актуални материали, да са в 

крак с най-новите методи за преподаване и да се стараят да ги прилагат по 

най-добрия и ефективен начин. Така ще повишат заинтересоваността и 

желанието за включване активно в учебния процес на последните, което 

помага за развитието им и по-лесното усвояване на материала. 

5.5. Да се обмисли насрочването на дати за Държавните изпити на 

абсолвентите освен през есента и през месец юли, каквато е практиката в 

други висши училища с цел студентите, които желаят да продължат 

обучението си в друг ВУЗ в ОКС „Магистър”, да имат тази възможност през 

същата учебна година. 

5.6. За да се спре субективното оценяване от страна на преподавателите, 

да се въведе анонимно оценяване на писмените работи на студентите, както е 

в чужбина. 

5.7. Да се завиши контрола върху студентите по време на изпит и да се 

следи за това дали те не преписват. Мерките в това отношение трябва да се 

затегнат поради факта, че по този начин се ощетява труда на тези, полагат 

усилия и се стараят. Това, че преписването не е контролирано и строго 

забранено, демотивира стараещите се студенти. 

5.8. Изпитите да се провеждат под формата на „затворени” или 

„отворени” въпроси. Това е практика на почти всички европейски 

университети. Изпитите под формата на тема са остарели методи и не 

доказват знанията на студентите. 

5.9. Да се актуализира учебният план на специалност „Туризъм”, в който: 

o  Изучаваните дисциплини да са свързани само с избраната 

специалност. 

o  Възможност за избираеми предмети, допълнителни 

дисциплини.  

o Да се въведе практическа дейност – за съжаление тя липсва в 

момента.  

o Подобряване на езиковото обучение. 

5.10. Да се наблегне на практическата подготовка на студентите, за да 

имат възможността да прилагат знанията си не само на теория, но и на 

практика. По време на упражненията да се засили повече вниманието и 

участието на студентите. Да се разглеждат повече казуси и случки от 

обкръжаващата действителност, с оглед трупане на опит и нови идеи. 

5.11. Ръководителят на катедрата да активизира работата си със 

студентите от специалността, която катедрата извежда, за да могат 

студентите да се обърнат за помощ и съвет към него при необходимост. 

5.12. Екипът на Центъра за кариерно развитие при Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров” - Бургас да проучи положителния наш и чужд опит и да 

го внедри в работата си. 
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5.13. Да се въведе електронно управление на университета включващо: 

o Възможност за проверка на оценките от изпитите по 

електронен път. 

o Създаване на електронна библиотека. 

5.14. Осигуряване на повече актуални учебници в библиотеката, които да 

се ползват от студентите. 

5.15. Подобряване състоянието на материалната база в Университета, 

включващо: подобряване достъпа на студентите с увреждания до всички 

факултета на Университета; набавяне на необходимата техника за изнасяне 

на лекциите в Power Point формат; закупуване на принтер за библиотеката. 

 

6. Заключение 
Резултатите от внедряването на Малките студентски групи по 

усъвършенстване на дейността в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - 

Бургас” показват, че студентите дават актуални предложения, които спомагат 

за подобряване на работата във висшето училище. Прави впечатление, че в 

отделните основни звена на Университета съществуват различни проблеми, 

но има и общи проблеми, чието решаване ще усъвършенства работата в 

организацията. 
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Abstract. Business environment dynamics requires a change in terms of human resource 

management strategies. The effective human resource management contributes to the 

efficient management of Bulgarian enterprises with a view to increasing their 

competitiveness under the country EU membership. Because of this, the issue of Human 

resource managers’ efficiency is of utmost significance. Based on the survey of three 

hundred medium and large Bulgarian companies, conclusions are drawn as to the 

efficiency of human resource management activities and specific guidance for its 

improvement is given.   

Keywords: human resource management strategy, value generation, customers, owner, 

company.  

 

1. Въведение 

       В динамично изменящата се икономическа среда, за да бъдат 

конкурентноспособни българските предприятия е необходимо да имат 

добре подбрани лоялни професионалисти. Ефективният персонал е в 

основата на успеха на всеки бизнес и именно затова човешките ресурси в 

една организация трябва да бъдат приоритет. Това предопределя 

важността на специалистите по човешки ресурси, които да могат да 

приложат система за ефективен подбор, адаптация и развитие на 

професионалистите в нея.  

       Новите икономически условия, в които функционират българските 

предприятия предполага промяна в стратегиите по мениджмънт на 

човешките ресурси (МЧР). И колкото и добре да са разработени те, 

същественият въпрос е дали мениджърите "Човешки ресурси" управляват 

ефективно работещите в предприятията.  
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       За да отговорим на този въпрос е направено изследване в триста 

средни и големи български предприятия в периода 2011 – 2013 година. 

Интервюирани са мениджъри и специалисти в отдел "Човешки ресурси". 

Предприятията са на територията на Южен централен район на планиране 

от следните сфери на дейност: Производство (вкл.храна, напитки, тютюн, 

текстил, дрехи, хартия, полиграфия, преработка на гуми и пластмаси и 

др.); производство на метали, механично, електрическо и инструментално 

машиностроене, офис техника; химическа, добивна промишленост, 

преработване на неенергийни полезни изкопаеми; енергопроизводство, 

водно стопанство; търговия и дистрибуция, хотелиерство и 

ресторантьорство, ремонти.     

  

2. За кои дейности отговарят мениджърите "Човешки ресурси"?   
       Участието на мениджърите по УЧР в изработването и прилагането на 

корпоративните стратегии е съществен индикатор за тяхната роля в 

управлението на организацията [1]. Изследването има за цел да даде 

отговор на въпроса дали те се превръщат в стратегически партньор на 

управлението на предприятията. 

       Основното предназначение на специализираните звена за управление 

на човешките ресурси е да осигурят такова изпълнение на функциите в 

тази област, което да съдейства за постигането на техните икономически и 

социални цели [2]. Дейностите са разнородни и зависят от възприетата 

стратегия и политика. Най-често те се свеждат до: 

- анализ и проектиране на длъжностите; 

- определяне на изискванията на длъжностите към нейните 

изпълнители; 

- разработване на производствения щат и на длъжностното разписание 

на предприятието; 

- разработване на плановете на предприятието за набиране, подбиране 

и оценяване на трудовото представяне, за заплащане и за подобряване на 

условията на труд и трудовите отношения; 

- разработване и подобряване на системата за подбиране на нови 

работници и служители; 

- разработване и усъвършенстване на системата за трудовото 

представяне; 

- проучване на потребностите от квалификация и преквалификация, 

организиране и  изпълнение на програмите за обучение; 

- разработване, прилагане и усъвършенстване на действащите системи 

за определяне на трудовото възнаграждение; 

- определяне на мотивационния профил на работещите, разработване 

на предложения за подобрение на мотивационната среда; 
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- оформяне и съхраняване на документацията и осъществяване на 

процедурите, свързани с движението на човешките ресурси – назначаване, 

напускане, пенсиониране и др. 

- участие в дейността по разработване и прилагане на планове и 

програми за подобряване условията на производствената среда. 

       Какво показва практиката за дейността на специализираните звена по 

управление на   човешките ресурси?     

       Анализът на резултатите от изследването дава възможност да 

обобщим, че най-често тази дейност се свежда до: 

- събиране на документи на кандидати за работа, когато има вакантно 

място в компанията; 

- подбор на кандидатите, които отговарят на изискванията на 

вакантната длъжност, като естествено представят кандидатурите им за 

одобрение от “шефа”; 

- изготвяне заповедите за назначаване/освобождаване; 

- събиране оферти за обучения от фирми, които предлагат обучения;  

- организиране на годишните (в най-добрия случай месечните) 

оценявания. 

- изготвяне и съхраняване лични файлове за персонала. 

Посочените дейности се потвърждават и от други изследвания, които 

предизвикват следния извод: 

- описаните дейности на професионалистите по управление на 

човешките ресурси не са управленски, а по-скоро административни, тъй 

като управлението означава въздействие в посока на постигане на 

определени цели на компанията, така че и клиентите на компанията, и 

служителите, и всички мениджъри, и самият собственик да получат 

някакви ползи [3]. 

       Какви са съвременните възгледи за ролите на професионалистите по 

управление на човешките ресурси? 

      Дейв Улрих, професор по Бизнес администрация от Университета в 
Мичиган и един от най-изтъкнатите експерти в сферата на човешките 

ресурси в световен мащаб, не намира за практично и реално да се смята, че 

един специалист или мениджър по човешките ресурси създава стойност 

само като оформя трудови договори, обработва документи за 

освобождаване, провежда интервюта с безчет кандидати за работа или 

организира обучения. Според Улрих, това са чисто административни 

дейности, които са имали своето място и значение в миналото, но днес те 

не са достатъчни, за да се подпомага осъществяването на бизнес 

стратегията на компанията, следователно тези дейности не създават 

стойност, а по-скоро създават бумащина. Интересно схващане, на което, 

ако се погледне малко по-широко скроено, биха могли незабавно да се 

откроят областите за промяна в работата на хората от отделите по човешки 

ресурси в много български фирми. 
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Концепцията на Улрих се състои в това, че един съвременен 

специалист по човешки ресурси следва със своето работно поведение да 

създава стойност за четири групи хора – за служителите, за потребителите 

на продуктите на компанията, за инвеститорите (собствениците на 

компанията) и за мениджърите. Това са най-вече нематериални ползи, 

които по метода на количествените натрупвания водят до качествени 

промени и оттам – до материални ползи.  

        Ако обобщим, през погледа на Дейв Улрих, специалистът по човешки 

ресурси трябва и може да създава стойност за своята организация. Защо 

трябва да създава стойност? Защото човешките ресурси, в т.ч. 

специалистите по човешки ресурси са капитал, в чието придобиване 

компаниите инвестират сериозни суми. Следователно, логично е същите 

тези компании да очакват възвращаемост от инвестициите си, под формата 

на създадена стойност [4]. 

       В миналото, управлението на човешките ресурси е било създадено 

като функция към административния процес, която е имала за цел да 

създава системи, които да контролират служителите и да ограничават 

мениджърите. Днес, все повече отдели по човешки ресурси имат за цел да 

създават стойност за служители, потребители и инвеститори [5]. 

 

3.   Резултати от изследването                                                                                           
     Анализът на резултатите от проведеното изследване показва, че около 

30% от интервюираните мениджъри "Човешки ресурси" са участвали 

активно, заедно с топ мениджмънта при създаването на 

вътрешнофирмената политика и корпоративната стратегия за управление 

на човешките ресурси като цяло, а също така и отговарят за нейната 

последваща реализация. Останалите – (70 %) нямат силно влияние върху 

фирмената стратегия и изпълнението й. Те са отговорни за дейностите по 

управлението на човешките ресурси, което се извършва в много случаи 

под  разпорежданията на изпълнителния директор или управителя на 

предприятието. Тези мениджъри не притежават необходимата свобода и 

правомощия да управляват човешките ресурси самостоятелно. Определят 

себе си по-скоро като организатори и координатори на административна 

дейност, а не като управляващи най-важния ресурс в предприятието. 

Освен това, те оценяват като голям недостатък липсата на работеща 

стратегия за управление на човешките ресурси. 

      На въпроса дали мениджърите "Човешки ресурси" имат задълбочени 

познания по отношение на продукта/услуга на компанията, потребностите 

на клиентите и  реалните проблеми на пазара, над 70% отговарят 

отрицателно. Някои от тях – 12% смятат дори, че това не е тяхно 

задължение. Останалите 30% твърдят, че познават много добре 

изискванията на клиентите и пазара, както и тяхната продукция/услуги, 
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което им помага за взимането на правилните решения по отношение 

набирането и подбора на човешки ресурси.  

          За каква ефективност на българските мениджъри "Човешки ресурси" 

можем да говорим при тези резултати от изследването?     

         Причините за тяхното неефективно управление са: 

- дейността по управление на човешките ресурси не е ориентирана към 

потребностите на клиентите; 

- няма загриженост и отговорност от страна на мениджърите по 

управлението на човешките ресурси  за предоставянето на 

висококачествени продукти и създаване и внедряване на иновативни 

продукти и технологии. 

      По отношение на извършването на селекцията на човешките ресурси, 

36% от интервюираните твърдят, че имат необходимите правомощия за 

изпълнението на този процес самостоятелно. Изразяват удоволетвореност 

от работата си и комуникациите с изпълнителния директор или управителя 

на предприятието. Останалите, близо две трети от изследваните 

мениджъри посочват в отговорите си, че са силно зависими от фирменото 

ръководство при подбора на човешките ресурси и свеждат своята дейност 

до изпълнение на разпорежданията на висшия мениджмънт. 

      Следващият въпрос е свързан с това, доколко мениджърите по човешки 

ресурси спомагат за повишаване ефективността на дейността на 

съответните предприятия. 34% от изследваните отговарят, че според тях в 

голяма степен допринасят за добрите финансови и икономически 

резултати на предприятието. Аргументите им са селекцията на 

подходящите работници и служители, организираните фирмени обучения 

и допринасяне за добрия бизнес климат. 66% от отговорите на този въпрос 

се различават в голяма степен от посочените. В тях, изследваните 

мениджъри по управление на персонала определят себе си като 

администратори на дейността по назначаване, оценяване на трудовото 

представяне, анализа на труда и обучението. Не извършват управленска, а 

по-скоро административна дейност по управление на човешките ресурси. 

      Какви са конкретните изводи от изследването? 

1. Две трети от интервюираните нямат съществена роля в 

предприятията и не допринасят за ефективното им управление. Оценяват 

себе си като организатори и координатори на административна дейност, а 

не като управленци. 

2. Две трети от предприятията не са разработили работеща стратегия 

за управление на човешките ресурси. 

3. Две трети от мениджърите "Човешки ресурси" не познават 

продукцията на предприятията, както и изискванията на клиентите и 

пазара. Една сравнително малка част от тях дори не осъзнават 

необходимостта от това, не виждат връзката между тяхната дейност и 

реализацията на цялостната фирмена стратегия. 
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4. Голяма част от мениджърите по човешки ресурси нямат опит в тези 

три области, а тези области изискват съвършено различен подход за 

стратегическо управление на човешките ресурси, за да се подпомага 

растежа на компаниите. 

5. Около две трети от мениджърите по човешки ресурси извършват 

подбора на персонал формално, като изпълняват разпорежданията на 

изпълнителния директор или управител на предприятието. 

Ако обобщим направените изводи, бихме могли да отговорим на 

зададения въпрос в заглавието на доклада, че в по-голямата част 

българските мениджъри по човешки ресурси са неефективни. Причините 

за този извод са в липса на подходящо образование, квалификация и опит, 

както и нежелание да се "преборят" с авторитарните разпореждания на 

ръководителите и да извоюват подобаващ авторитет и роля при 

управлението на предприятието.  

 

4. Заключение 

Анализът на резултатите от изследването дава основание да 

формулираме следните насоки на промяна на управлението на човешките 

ресурси: 

1. В по-голямата част от предприятията е необходимо е да се промени 

цялостната философия на управление на човешки ресурси – да се превърне 

в истинска управленска дейност, а не административна. 

2. Създаването и прилагането на работеща стратегия за управлението 

на човешките ресурси е ключова задача за всяко предприятие. 

3. За успеха на един мениджър "Човешки ресурси" е важно да   да има 

връзка с бизнеса. Ефективният мениджър следва да добавя стойност по 

всички нива на предприятието, в т.ч. и по отношение на иновациите. 

4. Необходимо е мениджърите по човешки ресурси да имат 

правомощия за извършване на отделните дейности по МЧР самостоятелно, 

без намесата на висшия мениджмънт. 
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Abstract. Significant number of researches has been conducted seeking to establish 

relationships between Human Resource Management and functional results. Although many 

of the empirical studies have some drawbacks they demonstrate promising results. In these 

researches authors examine vast majority of human resource management’s factors, which 

influence functional activities but there is no agreement which of them are most significant. 

So this report is an attempt to identify which factors are most often used, to identify and 

address several conceptual and methodological issues in connection with these factors and to 

propose one possible set of HR practices, which can be used to research the impact of 

Human Resource Management on organizational results. 
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1. Въведение 

Светът на бизнеса днес вече се променя много бързо. Това изисква все 
по-често да се поглежда рационално в бъдещето, да бъдат уловени и разбрани 

основните тенденции в него, да се превърнат в част от мисленето днес. 
Организациите изпадат в много по-сложни ситуации, където и най-големия 
съперник може да бъде едновременно партньор. Структурата на бизнеса 
наподобява все повече на мрежа – подвижна тъкан от отношения обвързващи 

по динамичен начин служители, партньори, доставчици, клиенти. 

Една от важните особености в бизнеса на бъдещето е свързана с 
нарастващата роля на идеите, на знанието, които все по-чисто изместват 
вниманието от материалните, финансовите измерения на дейността. В 

икономиката, основаваща се предимно на идеи и знания не в толкова голяма 
степен на физическия капитал, потенциалът за светкавичен успех е много по-

голям, но времето изтича много бързо. В условията на “бързо време“, където 

кривата на жизнения цикъл на един продукт приема почти отвесна форма, 
където чувството за спешност нараства непрестанно, като обхваща все повече 
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и традиционно „бавните” отрасли, за всеки бизнес ще бъде критично важно 

намирането, привличането и задържането на най-добрите „мислители”, 

създателите на идеи – работещите хора. Без „правилните” хора успешната 
организация не би могла да бъде на лице. Ето защо вниманието все повече се 
концентрира около бавния, неточен, несъвършен и често пъти нелогичен 

Човек [1]. 

Но как решенията, отнасящи се до човешките ресурси, могат да повлияят 
на резултатите от дейността в организацията? Дълго на хората се гледаше 
като на разход, който би следвало да се минимизира, защото разходът за труд 

бе съответно един от най–големите. Доста по–късно на хората започна да се 
гледа като на източник на стойност, на трайно предимство пред 

конкурентите.  
И все пак малко са изследванията, които демонстрират причинни връзки 

между човешките ресурси, управлението им и съответно постиганите 
организационни резултати. Значима част от тях преценят, чрез специфични 

методологически подходи, дали е налице причинна връзка между определени 

техники и политики от управлението на човешките ресурси и резултатите от 
цялостната организационна дейност. Ето защо за мнозинството от 
проучванията, попадащи в тази група е много характерно да се използват 
възможностите на статистиката и статистическите измерители с цел да се 
установят зависимости между две променливи. В литературата са правени 

редица опити да бъдат обобщени особеностите на този тип изследвания и 

констатирани евентуални слабости като най-общо оценката, която би могла 
да се направи е свързана с това, че те съдържат някои чисто методически 

проблеми. 

Подобни слабости са предпоставка да се приемат получените резултати, 

макар и доста обещаващи, с известна предпазливост. И все пак въпреки 

недостига на чисто емпирични доказателства за връзката между човешките 
ресурси, управлението им и наблюдаваните организационни резултати не 
може да се отрече категорично липсата й. Ето защо, за да се демонстрира по-

убедително влиянието на управлението на човешките ресурси върху 

постиганите организационни резултати би следвало на първо място да се 
дефинира чисто теоретичният модел на механизма, чрез който то може или 

би трябвало да може да повлияе на постиганите организационни резултати и 

след като веднъж моделът бъде дефиниран да се осигурят надеждни 

емпирични данни, доказващи валидността му. С оглед решаването на тези 

два проблема целта на настоящото изследване се свежда до това да бъде 
подпомогнат избора на подходящи фактори от управлението на човешките 
ресурси с оглед доказване влиянието му върху постиганите организационни 

резултати като се обобщят основните проблеми във връзка с този избор и се 
предложат аргументирани решения за тях. 
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2. Изложение 
До днес несъществува общоприето схващане за управлението на 

човешките ресурси. Определенията, които се откриват са отражение най-вече 
на различията относно същността му. Във тях се акцентира върху 

съвкупността от елементи, които съставляват управлението на човешките 
ресурси, върху основни принципи, които го изграждат и прочие, но всички те 
го свързват неизменно с управлението на хората в труда, насочено към 

постижение на предварително поставените организационни цели и 

подчертават критичната му важност за това. Последното се определя от два 
съществени момента. Управлението на човешките ресурси е в тясна връзка с 
останалите функционални области в стопанската организация, защото им 

осигурява необходимите за тяхното осъществяване трудови ресурси. Освен 

това използването оптимално на хората в организацията налага вземането на 
решения, които са насочени не само към постигане на целите на съответната 
организацията, но също към съчетаването им с тези на персонала и с 
интересите на обществото [3]. 

Чисто теоретично почти не би могло да се оспори влиянието, което има 
управлението на човешките ресурси върху постиганите организационни 

резултати, но за да бъде разработен модел, по който се осъществява то и в 

последствие да се докаже емпирично, би следвало да се потърсят по-

конкретни фактори с възможности да се изследват. 
 

2.1. Изследвани основни фактори от управлението на човешките ресурси 

за влияние върху постиганите организационни резултати 
В литературата, изследваща влиянието на управлението на човешките 

ресурси върху постиганите организационни резултати, редица автори 

избират отделни елементи и свързаните с тях конкретни практики и 

политики от съответната система за управление на хората в труда. 

Проучванията доказват, че тези практики и политики са в тясна връзка с 
постиганите резултати в производствената, маркетинговата, иновативната, а 
също и финансовата сфера. Изследва се напрактика широк диапазон от 
елементи в тази област. И все пак може да се отбележи акцента върху три 

основни: организацията и проектирането на труда, развитието и 

обучението на персонала, заплащането на труда, присъстващи в 

изследванията на повечето от цитираните автори [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20]. 

Проучвайки въздействието на управлението на човешките ресурси върху 

постиганите организационни резултати, редица автори отчитат и влиянието, 

което имат фактори в значима степен резултат от съответното равнище, 

на което функционира системата за управление на хората в труда. 

Понякога се предпочитат по-конкретни фактори като текучеството и 

нивото на задържане на персонала, докато в други случаи се акцентира 
върху по-абстрактни като нивото на удовлетвореност и организационната 
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обвързаност на персонала. Последната присъства с най-голяма честота в 

изследванията на повечето автори като и тук проучванията доказват 
наличието на връзка между подобни фактори и резултатите в 

производствената, маркетинговата, иновативната, а също и финансовата 
област [6,7,10,21,22]. Към тази група наред с променливите, които изброихме 
от авторите се проучва също влиянието, което имат върху постиганите 
организационни резултати нивото на знанията, уменията и ефективността в 

работата на персонала, определени от събирателния термин човешки капитал 

[23,24,25] и още характеристики на личността (напр. емоционалната 
интелигентност1

) [15,26,27,28], които също могат в известна степен да се 
разгледат и като резултат от мениджмънта на човешките ресурси. Особено се 
подчертава тяхното влияние за маркетинговата и иновационна функция, 
регламентирано в значима степен от специфичния характер на дейностите, 
осъществени там. 

Освен посочените фактори изследователите акцентират често и на 
променливи, които все пак имат връзка с мениджмънта на човешките 

ресурси, но могат и самостоятелно да се изследват за влияние върху 

постиганите организационни резултати. Сред тях се открояват 
предпочитанията към четири основни - лидерството, комуникациите, 

способностите за организационно учене и организационната култура. 

Проучванията доказват убедително наличието на връзки между 

променливите, които изброихме и резултатите, постигани от 
производствената, иновативната и маркетинговата сфера като чрез тях те 
могат да въздействат и върху резултатите във финансовата област 
[6,7,14,15,19,20,23,24,25,27,29,30]. 

 

2.2. Проблеми при избора на фактори от управлението на човешките 

ресурси с оглед доказване влиянието му върху постиганите 

организационни резултати 

Изследванията за връзката между човешките ресурси, управлението им и 

резултатите в организацията показват ясно, че несъществува единно мнение 
сред авторите по въпроса за това, кои са факторите в мениджмънта на 
човешките ресурси, които повлияват постиганите организационни резултати, 

каква е степента, в която се осъществява въпросното влияние. И въпреки това 
проучванията показват най-вече предпочитанията да се изследва 
въздействието на практики и политики от управлението на хората в труд. По 

съдържание обаче те могат да са доста разнообразни и нееднакви по своята 
значимост и ефект, което прави трудно практическото им проучване, освен 

                                                 
1
 Твърди се, че чувствата, емоциите на личността се определят от вътрешни 

характеристики на индивида, но също и от културата, структурата, наложената рутина 
в организацията. 
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това изследователите, избрали да насочат своето внимание към този фактор е 
нужно да решат и някои допълнителни проблеми: 

- дали да се изследват политик или конкретни практики от управлението 

на човешките ресурси; 

- дали да се изследват единични политики (практики) или да се изследват 
в система. Изследвайки системи, какви да бъдат практиките (политиките) 
избрани да се включат в съответната система дали да бъдат независими 

помежду си, дали да са взаимозаменяеми или синергични; 

- и още какви да бъдат по характер въпросите, с които се изследват 
избрани (политики) практики от управлението на хората в труда. 

Възможно е да се допусне, че разликата между практики и политики от 
мениджмънта на човешките ресурси не е съществено значима, когато се 
изследва влиянието върху постиганите организационни резултати, но всеки 

елемент си има своите слабости/предимства. По отношение на политиките 
предимствата са главно две. Изследователите могат да разберат по-точно 

основният подход, който е следван в цялата организация по отношение на 
разнородни дейности от мениджмънта на човешките ресурси. Проучването 

на конкретни политики има обаче и своите негативи. Те съответно не дават 
детайлна информация за начин на управление на хората в организацията. И 

още възможно е да има фундаментална разлика между това, което се 
възнамерява да се приложи и начина, по който в действителност конкретни 

политики се осъществяват. 
При практиките важен недостатък е свързва с факта, че те са твърде 

разнообразни. Различията по-между им понякога са доста фини, но въпреки 

това възможно е да водят до един ефект, което прави предизвикателство 

обхващането им в проучване. Изследването на конкретни практики обаче, 
осигурява много точна и по-задълбочена информация, за начина на 
управление в действителност на персонала. Работниците и служителите 
могат да отговорят далеч по-вярно за практики, които те познават и 

съответния ефект от тях изпитват пряко, отколкото за общи политики. Ето 

защо избирайки да бъдат оценявани конкретни практики поставяме 
изследването на много по-устойчива основа. 

Разглеждайки проблема за влиянието, което има мениджмънта на 
човешките ресурси върху постиганите организационни резултати би следвало 

да се потърси отговор и на въпроса дали да се изследва въздействието на 
единични практики или да се изследва въздействието, което имат системите 
от практики. Отделни, единични практики от управлението на хората в труда 
могат в известна степен да повлияят позитивно, но фактът, че те взаимно си 

въздействат е обяснение защо системата от практики може да има много по-

голям ефект. Освен това съществено значимо е не само да се направи избор 

между отделни, единични практики или конкретен набор, но още и как 

следва да се подберат конкретни практики когато се изследва техният ефект 
не изолирано, а в комбинация. Тук главният въпрос е сложността на 
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връзките, които могат да се наблюдават по между им. Ако в изследването се 
направи опит за подбор на практики, които са насочени към изпълнение на 
политики, различни по характер, то тези практики се свързват неизбежно с 
реализиране на цели различни по характер. Последното намаля значимо 

вероятността да се изследват практики, които са взаимозаменяеми макар и да 
стой въпроса дали те съответно са независими или пък синергични по между 

си. 

Необходимо е да се реши и как конкретно ще се изследват избрани 

практики от управлението на човешките ресурси. В направеният преглед на 
проучванията се открояват два водещи подхода. Използват се въпроси, които 

позволяват да бъде обективно преценено отсъствието/присъствието на 
съответна практика, до колко практиката е разпространена в дадена 
организация, какъв е нейния обхват. Възможно е да се използват и въпроси, 

които предполагат да бъде субективно преценено до колко ефективно е 
приложението на дадената практика, каква е важността й за организацията. 

Един от вариантите за разрешаване на споменатия проблем се свежда до 

това да се направи опит да бъдат съчетани по-обективните въпроси за 
съответното присъствие/отсъствие на практики от мениджмънта на 
човешките ресурси с въпроси за ефективността на приложението им. В 

литературата, изследваща влиянието на управлението на човешките ресурси, 

са доста силни критиките за степента на субективност при отговорите на 
респондентите. Те често пъти са предубедени, осигурявайки оценъчната 
информация за практиките по човешките ресурси като се водят от общата 
представата за дадена организация и състоянието, в което се намира тя. 
Поставяйки въпроси, изискващи по-обективни отговори, значително намаля 
влиянието на споменатата предубеденост. Необходимо е обаче, да се отчита 
още факта, че дадено влияние на управлението на човешките ресурси по 

същество е съответния ефект от приложението на практики и политики. Ето 

защо е важно да се изследва не просто присъствието или отсъствието им, а 
също качеството, с което се прилагат. При съчетаването на въпроси и от 
двете групи, въпросите с по-обективни отговори могат да служат за коректив 

на достоверността на информацията, получена чрез съответните въпроси с 
по-субективни отговори. 

Освен проблемите, които бяха набелязани в изследванията за връзката 
между човешките ресурси, управлението им  и резултатите в организацията 
се откроява допълнително въпросът за конструктивната валидност, чиято 

важност често се подценява. Липсата на достатъчно внимание към нея 
превръща знанията за съществуването на определени връзки и зависимости в 

незадоволителни. Подобен дефицит е пречка и пред процеса по определяне и 

по доказване на механизма за влияние на управлението на човешките ресурси 

върху постиганите организационни резултати. Тъй като няма единно мнение 
между изследователите за набора променливи, които характеризират 
конструкцията по управление на персонала, отчитайки, че в мнозинството от 
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проучванията разгледани до тук от авторите вече е направена проверка 
относно конструктивната валидност, една възможност за нейното постигане е 
свързана с това да се проучи честота, с която определени практики се ползват 
при характеризиране на мениджмънта на човешките ресурси и съответно да 
се акцентира върху тях. 

На базата на очертаните проблеми и съответните предложени решения 
един възможен набор от конкретни практики, с които може да се изследва 
влиянието което имат човешките ресурси и управлението им, е свързан с 
избора на следните най-често предпочитани от авторите практики от три 

основни области: обучение, организация на работата, заплащането на труда. 
По отношение на обучението се включват две конкретни практики 

организиране на обучение в рамките на дадено работно място и съответно 

извън конкретното работно място. 

По отношение организацията на работа се предпочитат три основни 

практики: осигуряване на автономия при изпълнение на работата, участие в 

колективни дейности (или т.н. работа в групи) и съответно въвличане 

(участие) на персонала в процеса по вземането на решения. 

Последната от областите е свързана със заплащането на труда. Тук 

водещите практики са две заплащане според заслугите (заплащане обвързано 

с постиганите резултати на дадено работно място) и съответно заплащане 

обвързано с постиганите организационни резултати (като например участие 
в разпределението на организационната печалба). 

Предложения вариант показва, че споменатите по-горе практики 

принадлежат към три различни области от управлението на персонала, като 

по същество са синергични по между си. Основен аргумент е свързан с факта, 
че за да бъдат напълно ефективни, да се прилагат пълноценно: осигуряването 

на автономия при изпълнение на работата, участие в колективни дейности и 

съответно участие на персонала във вземането на решения, необходимо е 
работниците и служителите да разполагат с нужните, на съответното ниво 

способности, умения и знания, които придобиват чрез обучение на своето 

работно място и вън от него. Обратно, направените инвестиции в 

образование и обучение биха били с ограничени ползи, ако организацията на 
работа не създаде възможности да се приложи практически наученото. Освен 

това дори да се осигурят възможности в работата, необходимите умения и 

знания за изпълнението й, това не би било достатъчно, ако работниците и 

служителите не бъдат мотивирани, виждайки ясно връзката между усилията 
полагани от тях и съответното възнаграждение, което получават. Обратното е 
също вярно, ако работниците и служителите нямат необходимите уменията и 

знанията и съответните възможности да ги прилага, но имат мотивация за 
работа, то ползата отново ще е нула. 

В рамките на всяка област посочените практики обаче са в голяма степен 

взаимозаменяеми. Последното е продиктувано от съответното желание да се 
обхванат възможно повече от практиките, които са широко популярни и се 

387



  

прилагат сред организациит, за да не се достигне до ситуация, в която 

конкретна практика от съответния инструментариум в изследването, не се 
прилага в дадена организация, но се прилага друга практика, която има 
подобен или същия ефект. 

 

3. Заключение 

Човешките ресурси могат да бъдат най-големия и трудно контролиран 

разход, но могат също да бъдат и най-съществена съставка на 
организационния успех. С оглед да бъде подпомогнато познанието за 
степента в която те и управлението им може да повлияят постиганите 
организационни резултати в настоящото изследване бе съответно направен 

опит след определяне на важните проблеми при избора на фактори от 
управлението на човешките ресурси, да се направи избор достатъчно 

обоснован сред тях и в последствие да се потърси и докаже влиянието, което 

има върху постиганите организационни резултати. Необходимо е да бъде 
отбелязано, че тук предложения набор не би могъл да е с универсална 
приложимост. Организациите могат да имат свой специфични практики и 

политик по управление на хората в труда. Но въпреки това в опит да бъдат 
генерализирани до по-голяма степен получените резултати от бъдещи 

изследвания се акцентира върху рамка, която включва широко популярни 

практики от три основни области: организация на работата, заплащането на 
труда и обучение, които се прилагат сред мнозинството от организации. 

Налага се да бъде споменато също, че този набора от конкретни практики 

не е с претенция за абсолютна изчерпателност. Могат да се добавят и други 

практики, които да се изследват за влияние върху постиганите 
организационни резултати. Колкото по-голям обаче е броя на променливите, 
толкова по-голям е броя връзки, които би следвало да се докажат. Ето защо 

отчитайки опасността в един момент нарастващата мултипликативно 

сложност на модела да се превърне в пречка по пътя към разбиране на 
връзката между човешките ресурси, управлението им и съответно 

постиганите организационни резултати за предпочитане са по-компактни 

варианти. 
На тази база в бъдещи изследвания възможно е да се направят опити: 

- да се проучат съответните насоки за въздействие и водещите механизми 

на влияние, които имат човешките ресурси и управлението им върху 

постиганите функционални резултати; 

- да бъде изграден теоретичния модел за съответното влияние и в 

последствие да бъде експериментиран в практически условия. 
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Abstract. Partial results of a survey on the activities of human resource management and 

organizational performance of some small clothing companies are presented in the report. 

They differ mainly by the type of manufacturing activity in terms of their property: 

Bulgarian and mixed with local and foreign participation. Activities of human resource 

management, based on the made studies, in small clothing companies are analyzed. The 

analyzed information, based on conducted survey, is provided. It is formed on a previously 

developed for this purpose special questionnaire. Basic organizational results are compared. 

It was found that the Bulgarian companies are characterized by lower performance in 

comparison with the ones with mixed ownership that realize their sales entirely for export. 

Keywords: human resource management, organizational results, analysis, relationship. 

 
1. Въведение 

В съвременните условия в много научни разработки се отделя внимание 

на факторите за повишаване на конкурентоспособността на предприятията 

[1]. Редица автори считат, че вътрешните фактори предопределят 

повишаването на резултатите на предприятията и пазарния им успех, след 

като външните условия са едни и същи за всички конкуренти. Съществена 

роля сред тези фактори играят човешките ресурси.  

Съвременното състояние на мениджмънта на човешките ресурси бележи 

значително развитие. От функция, обхващаща предимно административни 

аспекти, свързани главно с дейности като набиране, подбор и заплащане на 

персонала, в сегашните условия се отделя внимание на неговите знания и 

опит, на използване на потенциала на работниците, на качествата на 

човешките ресурси като решаващи фактори, за повишаване на 
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конкурентоспособността на предприятията. Това е свързано с 

необходимостта от оптимизиране на мениджърските решения, насочени към 

подобряване на организационните резултати в съвременната конкурентна 

среда. Важно е във връзка с това да се поддържа и подобрява мотивацията, 

която зависи от съдържателността на труда, обусловена от неговото 

проектиране.  

Все повече специалисти в третираната област обръщат внимание на 

обвързване на организационните с индивидуалните цели и от тук произтича 

необходимостта от изясняване на ролята на управлението на човешките 

ресурси за подобряване на организационните резултати [2].   

В настоящия доклад са посочени частични резултати от проведено 

изследване върху дейности по управление на човешките ресурси и 

организационни резултати на малки конфекционни предприятия.  

 

2. Състояние на изследваните предприятия и организационни резултати 

Въз основа на направените проучвания са получени данни за 

изследваните организации, както и за дейности по управление на човешките 

ресурси в тях. Направен е сравнителен анализ между малки конфекционни 

предприятия, които са от различен тип по отношение на мястото на 

извършване на производствената си дейност и собственост: българска с 

обозначение F1 и смесена собственост между местно и чуждестранно лице 

(F2). Анализираната информация е предоставена въз основа на проведено 

анкетно проучване сред мениджъри в изследваните конфекционни 

предприятия. То се основава на предварително разработена за целта 

специална анкетна карта, съставена според литературни проучвания и 

собствени виждания по въпроса.  

В редица научни разработки е отделено внимание на факторите за 

повишаване на конкурентоспособността на предприятията, която включва 

високи стопански резултати и икономическа ефективност [1]. Изтъква се, че 

предприятие с лоши икономически резултати от своята дейност (измерени с 

обичайните показатели, като печалба, рентабилност, производителност на 

труда, пазарен дял и др.) не може да бъде конкурентоспособно. Във връзка с 

това и с оглед на достъпната в предприятията информация за оценка на 

състоянието на изследваните предприятия предварително бяха определени 

основни показатели като обем на продукцията, качество на услугите, 

производителност на труда, печалба, ефективност и темп на обновяване.  

Тези организационни резултати са уточнени след обстойно литературно 

проучване и проучване на мнението на мениджъри от изседваните 

предприятия. 

По отношение на обема на произведената продукция се установи, че е 

произведена по-малко продукция за F1, т.е. в българските предприятия в 

сравнение с F2, т.е. смесените предприятия. Резултатите за изследваните три 

години /2009 – 2011 г./ са посочени на фиг. 1 и фиг. 2, където обемът на 

продукцията е представен в стойностно и натурално изражение. 
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Фиг. 1. Произведена продукция, хил. лв. Фиг. 2. Произведена продукция, бр. 

 

Данните от направеното анкетно проучване показват, че пазарът, на 

който оперират изследваните предприятия, намалява за F1, чиито продажби 

се реализират само на местния пазар. Това би могло да се дължи на 

намалялата покупателна способност на населението. Според дадената 

информация за предприятия F2, пазарът не се променя, което може да се 

свърже с реализирането на неговите продажби главно в чужбина.  

Аналогично е положението и с размера на общите приходи на тези 

предприятия от групата F1, където приходите намаляват, а размера на 

разходите се увеличава (фиг. 3 и фиг. 4). Приходите на F1 от 2009 до 2011 г. 

са намалели от 194 на 143 хил. лв. В същото време разходите са увеличени от 

108 на 111 хил. лв.  

Приходите на група F2 са се увеличили близо два пъти за 2011 г., в 

сравнение с 2009 г. (фиг. 3), както и обема на продажбите. Увеличение има и 

при разходите на F2, които могат да се разпределят в следното процентно 

съотношение за 2009, 2010 и 2011 г., съответно на 24,6%, 32,8% и 42,6% (фиг. 

4).  

 
 

Фиг. 3. Размер на общи приходи, хил. лв.                 Фиг. 4. Размер на разходи, хил. лв.. 
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В графиките от фигури 1-4 са сравнени стойности на основни показатели 

за изследваните предприятия, които остават по-високи за F2. Според тази 

информация се вижда, че българските предприятия се характеризират с по-

ниски показатели, в сравнение с тези със смесена собственост  между местни 

и чуждестранни лица и реализират продажбите си в чужбина.  

Въз основа на проведеното анкетно проучване се установи какъв процент 

от променливите разходи на предприятията представляват разходите за труд. 

За предприятия F1 е посочено, че този показател възлиза на 72 % от 

променливите разходи, а информацията за F2 показва съответно 80 % от 

променливите разходи. 

Друга група организационни показатели са посочени в таблица 1.  

 
                   Таблица 1. Сравняване на изследваните предприятия  

                            и групиране по равнище на основните показатели 

 

В зависимост от равнището на показателите те са групирани в 3 групи: 

над средното, средно и под средното равнище. Резултатите показват по-добра 

оценка за предприятията F2 според качество на услугите, равнище на 

производителност и темп на обновяване в сравнение с F1. Същевременно от 

данните в таблицата се вижда, че изследваните предприятия са 

равнопоставени според показателя печалба и ефективност, класирани 

съответно под средното и на средно равнище. 

 

3. Дейности по управление на човешките ресурси 

Човешките ресурси са важен капитал на предприятията и 

усъвършенстването на дейностите по управление на човешките ресурси 

допринася за подобряване на производителността на труда, качеството на 

произведената продукция и други организационни резултати. Конкурентните 

предимства на предприятията се формират в резултат на провеждане на една 

или друга фирмена стратегия, а част от основните вътрешни фактори са: 

равнище на квалификация и опит на персонала на предприятието; степента 

на неговата мотивация; равнище на квалификацията и опита на мениджърите. 

Сред разработените класификации на факторите за фирмена 

конкурентоспособност са включени и такива, свързани с човешките ресурси: 

Групиране на предприятията  

Над 

средното 

Средно Под 

средното 

 

 

Показатели 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 

А. Качество на продуктите  + +    

Б. Равнище  на 

производителност 

   + +  

В. Печалба     + + 

Г. Ефективност   + +   

Д. Темп на обновяване    + +  
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разходи за работна ръка, човешки ресурси (заплати, допълнителни облаги, 

стимули, обучение, свобода на изява на сътрудниците); работна атмосфера 

(връзки с профсъюзите, текучество, мотивация и задоволство от работата) 

[3]. Във връзка с получените организационни резултати на проучените 

предприятия беше направено изследване на дейностите по управление на 

човешките ресурси. На първо място трябва да се подчертае факторът 

численост на персонал, който оказва влияние върху капацитета му. Според 

данните от изследването намаляването на обема на продукцията и съответно 

на приходите при предприятията F1 е във връзка с по-малката численост на 

персонала и квалификацията. На фиг. 5 е отразена промяната в количествено 

отношение на работещите за тригодишен период (2009-2011 г.). От графиката 

се вижда, че в сравнение с 2009 г., когато числеността на персонала за F1 е 36 

броя, има намаляване за следващата година с 30 %, като се запазва на това 

ниво и за 2011 г. (на 28 броя). От получените резултати се установява, че 

обемът на продукцията се увеличава при втората група предприятия (F2) със 

смесена собственост между местно и чуждестранно лице, но за количеството 

на работещите  също се установява възходяща тенденция. Има увеличаване в 

числеността на персонала от 35 за 2009 г., на 40 и 50 броя съответно за 2010, 

както и за 2011 г. Общият брой на работниците е нарастнал с повече от 1/3 

спрямо 2009 г., през разгледания тригодишен период. Увеличаването на 

разходите в тези предприятия може да се обясни именно с нарастване в 

числеността на персонала и съответно на разходите за труд . 
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Фиг. 5. Промeни в числеността на персонала в изследваните 

конфекционни предприятия за периода от 2009 до 2011 година 

За същия период, напусналите от F1 са три пъти повече в сравнение с F2 

(фиг. 6). От данните се вижда, че най-много са напуснали в предприятията F1 

през 2009 г., а след това през 2011 г.   

На второ място трябва да се разгледа взаимовръзката между втората 

група организационни резултати (Таблица 1) и дейностите по управление на 

човешките ресурси. Качеството на произвежданите изделия според 

изследванията се влияе от образователната структура и квалификацията на 

персонала, мотивацията и оценяването на трудовото представяне. Според 

анкетираните мениджъри сред тези фактори най-съществена роля играе 

оценяването на трудовото представяне, което дава възможност за разкриване 

на слабите страни и подобряване на равнището на изпълнение. 
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Фиг. 6. Съотношение между напуснали и работещи в изследваните конфекционни 

предприятия F1 и F2 за тригодишен период (2009-2011 г.) 

 

Отчетеното по-ниско равнище на производителност за F1 може да се 

свърже не само с намалената численост на персонала и по-голямото 

текучество, но и по-ниска квалификация. При F2 състоянието на първите два 

показателя освен с по-голямата численост се обясняват също с по-добра 

образователна структура и квалификация на персонала, мотивация и 

обучение на работниците. Пак от изследването се констатира, че върху 

производителността най-много влияе обучението и развитието на човешките 

ресурси. По отношение на печалбата освен екстензивния фактор численост 

на персонала определено влияние оказва обучението и развитието на 

персонала, което разширява и обогатява знанията и уменията на 

изпълнителите и води до подобряване на трудовото представяне, на 

индивидуалните трудови резултати. Ефективността според мениджърите се 

влияе от възнаграждението на труда. Тук е надделяло мнението на 

мениджърите от предприятията F2, където се предлага променливо 

заплащане на работниците в зависимост от индивидуалното представяне и 

представянето на организацията, т.е. равнището на индивидуално 

възнаграждение е функция от равнището на организационните резултати, 

което въздейства силно мотивиращо на персонала. 

Темпът на обновяване е особено важен за конфекционното производство, 

което е силно конкурентно и влияещо се от модни тенденции. От тази гледна 

точка за всяко конфекционно предприятие е много важно съкращаването на 

времето за създаване на ново изделие. Във връзка с това следва да се 

отбележи, че сред основните вътрешни фактори на предприятието, водещи до 

повишаване на конкурентното му състояние [1] се посочват: равнище на 

квалификация и опит на персонала; степен на мотивация на персонала; 

равнище на квалификация и опит на мениджърите; равнище на кадровата 

база за иновации на предприятието. Увеличаването на средствата за обучение 

на персонала в предприятията F2 е доказателство за оценяване на тяхното 

значение за създаване на конкурентно предимство. 

Обобщаването на резултатите от анализа на натрупания емпиричен 

материал показва, че дейностите по управление на човешките ресурси, които 

оказват съществено влияние върху организационните резултати на 

изследваните предприятия са обучението и развитието на персонала, 

възнаграждението и мотивацията за труд. 
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По отношение на образователната структура на предприятията, данните 

показват преобладаване на работна сила със средно образование. Констатира 

се, че работна сила с висше образование има само в предприятията F2, като 

това е отбелязано само за 2010 и 2011 г  

Резултатите от направеното проучване показват още, че в българските 

предприятия (F1) не е провеждано обучение. В същото време в 

организациите от група F2 са били обучени пет служители през 2009 г., 15 

през 2010 и 5 през 2011 г. За работниците е посочено, че приблизително 50 

дни в годината средно е обучаван всеки от тях.  

Заплащането не е увеличавано за периода 2009-2011 г., докато във  F2 се 

предлага променливо заплащане на работниците, в зависимост от 

индивидуалното представяне и представянето на организацията, което следва 

възходяща линия. От останалите дейности трябва да се разгледа влиянието на 

оценяването на трудовото представяне. Резултатите от направеното 

проучване показват, че в българските предприятия (F1) не е провеждано 

регулярно оценяване на работниците. Регулярно оценяваните работници от 

предприятията F2 са: 20 работника за 2009 г., 25 за 2010 и 35 за 2011 г. 

Данните показват, че резултатите от оценяването на персонала във F2 се 

използват за: планиране на човешките ресурси; за анализ на потребностите от 

обучение; за определяне на заплащането и организацията на работата. 

Оценяването на трудовото представяне може да се разглежда както като 

фактор за въздействие, така и като резултат, който влияе непосредствено 

върху организационните резултати.  Това е така, защото от една страна 

анализът при оценяването, както бе отбелязано по-горе, разкрива слаби 

страни, чието преодоляване пряко води до подобряване на равнището на 

изпълнение. Но същевременно изводите от оценяването се използват за 

управленски решения, свързани с обучението, професионалното израстване и 

възнаграждението на труда, които също допринасят за подобряване на 

организационните резултати. 

Подобна роля играе и един друг изследван фактор – комуникациите. В 

изследваните предприятия има промяна към подобряване на 

комуникационните връзки със служителите по основни въпроси през 

последните три години, вербално и с компютърни системи и електронна 

поща. Новите комуникационни средства дават възможност за обмен на данни 

и пред фирмите могат да се откриват големи възможности, свързани 

например с по-производителна работа при съкратено време на престой,  

свързване на снабдителска верига чрез Интернет, при обмен на данни, 

необходими за операции в производството, както и при някои дейности от 

управлението на човешките ресурси [4,5]. По този начин се осигурява по-

рационално използване на труда на персонала [6]. По-доброто проектиране и 

организиране на трудовата дейност води до по-високи трудови постижения  с 

последващи положителни последствия за хората и за организацията. 

Както показват проучванията, ефективността в конфекционното 

производство може да бъде повишена при същата работна сила, машини и 
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работна площ, ако се започне с подобрения, които не изискват значителни 

инвестиции. Това се отнася преди всичко до подобряване на инженеринга на 

линиите в съчетание с обучение и мотивация на персонала, както и на някои 

други дейности по управление на човешките ресурси, които пряко или 

косвено въздействат върху резултатността на персонала. 

4. Заключение 

Направените проучвания за взаимовръзката между организационни 

резултати и дейности по управление на човешките ресурси, макар и 

ограничени, дават полезна информация относно възможностите и насоките за 

въздействие.  Както бе посочено в началото, изследвани са малки 

конфекционни предприятия, които са български или смесени по собственост 

(между местно и чуждестранно лице). Установено е, че българските 

предприятия се характеризират с по-ниски организационни резултати в 

сравнение със смесените конфекционни предприятия. Това се дължи не само 

на по-добрата пазарна реализация на изделията от смесените предприятия, 

които реализират продажбите си предимно в чужбина. Действително 

намаленият обем на производството и съответно намалената численост на 

персонала и увеличението на текучеството са съществен фактор за 

състоянието на българските предприятия. Но същевременно направените 

проучвания относно влиянието на дейностите по управление на човешките 

ресурси показаха, този екстензивен фактор не е единствен. 

С най-голямо значение за равнището на организационните резултати в 

изследваните предприятия се оказаха обучението и развитието на персонала, 

възнаграждението и мотивацията за труд, както и оценяването на персонала. 

Всички тези дейности са много по-добре развити в смесените предприятия, в 

които се прави ежегодно обучение за повишаване на квалификацията, а 

възнаграждението се определя според равнището на трудово изпълнение, 

което води до по-голяма мотивация и удовлетвореност от труда. Тези 

частични резултати дават основание за по-нататъшно продължаване на 

изследванията с оглед на по-конкретно определяне на механизмите на 

въздействие на различните дейности и насоките за усъвършенстване на 

управлението на човешките ресурси за подобряване на организационната 

ефективност. 
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Abstract. The creation of a competitive academic potential of universities is dependent on 

many factors. Two factors are critical among them: the competences of academic staff and 

their motivation as lecturers and researchers. The paper examines the practice of Industrial 

Business Department in introduction and application of individual development plans of the 

younger generation of lecturers as a mechanism to enrich competences and boost 

professional and career development. Both many counteracting development factors and 

action (policies and mechanisms) taken by the UNWE to address these factors are identified.  

Main steps are suggested for the elaboration, implementation and evaluation of individual 

development plans for Chief Assistant Professors, holding a PhD degree as a basis for 

streamlining creative efforts and achievement of results that are adequately recognized in 

their academic growth. 

Keywords: policy and mechanisms for development, academic staff, younger generation of 

lecturers, individual development plans 

 

1. Въведение 

Преподавателите в университетите, в т.число хабилитирани и 

нехабилитирани,  могат да бъдат носители на тяхно трайно конкурентно 

предимство при осигуряване на множество предпоставки и условия. Те се 

създават с последователно провеждана политика на подбор и развитие на 

академичния състав и съответстващи на нея правила и механизми. Ключова 

предпоставка за успешна реализация на кадровата политика заемат както 

съвременните знания и практически умения (опит) на преподавателите, така 

и техните мотивационни нагласи да се утвърждават като авторитетни лектори 

и изследователи. Университетът е специфична образователна и научно-

изследователска институция. В нея обективно са налице предпоставки за 

висока степен на съвпадение на целите и интересите на академичния състав с 

целите и интересите на самия университет. 

Предварително въведените ограничения в моя доклад са както следва: 

● Не се третира цялостната проблематика на развитие на академичния 

състав в българските университети. Това е непосилна задача за автора, а 
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разбираемо всеки университет има свои особености и произтичащи от тях 

политики за развитие на академичния състав. 

● Не се разглеждат в цялост политиката и механизмите за развитие на 

академичния състав и на УНСС, а акцентът  е поставен предимно върху 

израстването на младото и средно поколение преподаватели в университета. 

Обект на доклада е развитието на главните асистенти в УНСС на 

примера на катедра „Индустриален бизнес“. В този смисъл университетската 

„картина“ се конкретизира за една от водещите катедри на УНСС. 

Предмет на доклада е практиката на адаптиране и внедряване на 

индивидуални планове за развитие на главните асистенти, които: произтичат 

от актуални за съвременните условия научни постижения в посочената 

област; отчитат основни постижения в практиката на големи чуждестранни 

университети; съобразяват политиката и механизмите за развитие на 

академичния състав в УНСС; осигуряват в единство компетентности (респ. 

обогатен потенциал) и мотивация (респ. активна ангажираност) на младите 

преподаватели от катедрата. 

Основната цел на доклада е да предложи вижданията и практиката при 

разработване и внедряване на индивидуални планове за развитие на младите 

преподаватели, изпълнението на които е важна стъпка за тяхното 

професионално и кариерно израстване. 

Дефинираната цел отчита основни моменти от ЗРАСРБ, ППЗРАСБ, 

Правилника за развитие на академичния състав в УНСС и особено 

разработените за пръв път в български университет цялостна политика и 

механизми за развитие на академичния състав. В доклада са изведени в 

синтезиран вид и редица проблемни полета в третираната област. 

 

2. За опорните точки на политиката за развитие на академичния 

състав на университетите в България 
Нормативната регламентация на висшето образование в страната е обект 

на системна критика, поради множеството дискусионни моменти и проблеми 

в нея. Почти единодушно е мнението на академичните среди, че независимо 

от многобройните изменения и допълнения в ЗВО, университетите се 

нуждаят от качествено нов базов закон в тази област. 

Приетият ЗРАСРБ и Правилник за неговото прилагане също получават 

противоречиви оценки. От една страна се разширяват правомощията и 

възможностите на университетите за развитие на техния академичен състав. 

От друга обаче се създават предпоставки за израстване, което не винаги 

обективно отчитат реални постижения и резултати, даващи доказателства за 

заемане на по-висока академична длъжност. 

Развитието на академичния състав не е самоцелно. То несъмнено е 

признание за индивидуални качества и резултати, но преди всичко е израз на 

доказателства за последователно утвърждаване на младите преподаватели 

като лектори и изследователи. Нещо повече – растежът е признание за 
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увеличена разпознаваемост на младия преподавател в университета и сред 

специализираната университетска общност в страната. 

При спорния ЗРАСРБ, университетските ръководства срещат както 

трудности, така и „съблазни”, при формиране на стройна концепция за 

развитие на академичния състав, нейната трансформация в политика и 

механизми, тяхното практическо прилагане. 

Картината в различните университети е пъстра и в този смисъл коректно 

насочвам вниманието си към УНСС, като изразявам и собствено мнение за 

редица противодействащи фактори на развитието: 

- разбираема и нормална е амбицията на младото поколение 

преподаватели за бърз растеж, но в редица случаи от него се подценяват 

важни основания за растежа; 

- определена (макар и често основателна) е липсата на доверие в младото 

поколение „доктори” от титулярите по учебни дисциплини и на тази основа 

възлагане на младите преподаватели предимно на семинарни занятия по 

дисциплините, което намалява възможностите за придобиване на опит като 

лектори от тях; 

- налице е в много случаи свръх заетост на младото поколение „доктори” 

с учебна работа, което ограничава времето за изследователска работа; 

- разклоняването в много и различни, често несъвместими учебни 

дисциплини, значително намалява задълбочеността на младия преподавател, 

по която и да е от тях и от тук сериозно затруднява неговото професионално 

развитие; 

- ориентацията на младите преподаватели е предимно към активно 

участие с доклади в научни форуми; техният „пробив” до авторитетни 

списания и публикуване на статии е труден; подценяват се собствени 

изследвания, които да прераснат в монографичен труд; 

- труден е достъпът на младите преподаватели до „обекти” (бизнес 

организации, публични организации), където могат да проведат емпирични 

изследвания; 

- ограничени са възможностите за участие в научноизследователски 

проекти, вкл. и поради приоритетно формиране на изследователски екипи с 

хабилитирани преподаватели; 

- липсва разработена мотивационна университетска политика, насочена 

към академичния състав и достигаща до него, която да активизира 

поведението на преподавателите към инициативност, качествено изпълнение 

на функциите по обучение на студентите, въвеждане на добри практики в 

обучението и т.н.; 

- спазването на съотношение между асистенти, главни асистенти, 

доценти и професори в университета, в редица случаи води до задържане на 

растежа на младите преподаватели, а така също може да обуславя и конфликт 

в интересите на младото и зрялото поколение преподаватели. 
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Маркираните моменти индикират за проблеми в университетската 

практика при утвърждаване и развитие на преподавателския състав като 

„човешки капитал” на университетите и оттук намаляват възможностите за 

тяхно конкурентно предимство. 

Особено важен проблем, свързан с израстването на младите 

преподаватели е развитието на част от тях като бъдещи лидери в 

университетските структури. Към млади преподаватели, които се отличават с 

висока вътрешна мотивация за израстване и дават доказателства за 

утвърждаване като изследователи и лектори, не винаги се използват в 

достатъчна степен възможности за тяхно развитие като лидери – на 

катедрено и факултетно равнище, в изследователски екипи и т.н. 

Осмислянето на специфичната лидерска материя в университета, нейната 

трансформация в модерна университетска политика и механизми, може да 

бъде значима предпоставка за нарастваща тяхна конкурентоспособност, при 

това включително и извън образователното пространство в страната. 

  Изведените до тук проблеми вероятно са присъщи на българските 

университети като цяло, независимо, че гледната точка и оценки на младите 

преподаватели могат да се различават в отделни детайли. Коректно е да се 

посочи, че в катедра „Индустриален бизнес”, както и в много други катедри 

на УНСС изведените по-горе проблеми намират в последните години 

успешни решения. 

УНСС като лидер в университетското пространство на страната, 

предприе редица действия, обогатяващи провежданата кадрова политика и 

механизми за растеж на академичния състав. Според мен, главния момент в 

политиката на университета може да се формулира по следния начин: 

въвеждане на повишени изисквания към хабилитирането на младите 

преподаватели при създаване на предпоставки и условия те да отговарят на 

тези изисквания. В по-конкретен план и в синтезиран вид в Академичния 

съвет на УНСС са приети: 

● Разгърната система от количествени изисквания за заемане на 

съответната академична длъжност (обхват от строго и ясно параметрирани 

показатели и бални оценки по тях и изпълнението им) и произтичаща „карта 

за изпълнение на количествените изисквания” от потенциалните кандидати за 

конкурси. Важна особеност е, че по отношение на количествените 

изисквания не се допуска „взаимозаменяемост”, т.е. компенсиране на 

неизпълнението на дадени изисквания чрез преизпълнение на други 

изисквания. 

● Разгърната система от качествени изисквания за заемане на 

съответната академична длъжност (обхват от строго и ясно дефинирани 

качествени показатели) и произтичаща „карта за изпълнение на качествените 

изисквания” от потенциалните кандидати за конкурси. Особеност на 

разработените от Съвета на старейшините качествени изисквания е 
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възможността за компенсиране на неизпълнението на част от тях с 

превъзходство по други качествени изисквания. 

● Създаден в университета Съвет по хабилитация, който работи в 

съответствие с приети от АС нормативни документи (Правилник за 

дейността и Процедура за работа). 

● Иницииране на конкурси за хабилитация на равнища „катедра” и 

„факултет” на основата на обосновка на необходимостта и преди всичко – 

след преценка, че потенциалните кандидати изцяло отговарят на 

количествените и качествените изисквания  за заемане на съответната 

академична длъжност. 

● Обсъждане и оценяване на постъпилите предложения от факултетите и 

картите за изпълнение на количествените и качествените изисквания на всеки 

потенциален кандидат от Съвета по хабилитация, като неговите решения за 

обявяване на конкурси или за задържане на инициирани конкурси са 

окончателни. 

Политиката за развитие на академичния състав, конкретизирана чрез 

посочения в обобщен вид механизъм, е израз на нова и добра практика в 

УНСС, с множество положителни страни, част от които са: 

- осигурява равнопоставено и справедливо третиране на младите 

преподаватели по отношение на израстването им; 

- осигурява публичност, достигане до всеки преподавател, много добри 

ориентири за насочване на творчески усилия и достигане до доказателства за 

изпълнение на количествени и качествени изисквания като гаранция за 

академичен растеж; 

- мотивира и мобилизира младите преподаватели към постигане на 

резултати по всички „компоненти” на изискванията; 

- повишава отговорността на катедри, факултети и университета като 

цяло в създаването на условия и подкрепа на развитието на младите 

преподаватели 

 

3. Разработване, изпълнение и оценка на индивидуални планове за 

развитие на главни асистенти от катедра „Индустриален бизнес” в 

УНСС 

В предварителен план може да се посочи, че действащият механизъм за 

атестиране на преподавателите осигурява определена, но недостатъчна тяхна 

мотивация и отговорност за собствения им растеж. Основна негова слабост е, 

че той „работи постфактум”, т.е. чрез него се отчитат и оценяват резултати 

(често пъти формално), а дефинираните препоръки нямат характер на цели за 

постигане, както и не са съпроводени с условия за изпълнение. В доклада, 

разбира се, не се пледира за отпадане на атестирането, а за допълнително 

въвеждане и на индивидуални планове за развитие, особено за младите 

преподаватели. В контекста на политиката за развитие на академичния състав 

на университета, катедра „Индустриален бизнес” е първата, която въведе 
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като добра практика в университета индивидуални планове за развитието. 

Тяхното въвеждане обуслови необходимост от създаване на предпоставки, 

като: 

- стандарти за основните компетенции и произтичащи от тях 

компетентности в съответствие със заеманата академична длъжност и 

възможностите за растеж в следващата академична длъжност; 

- подбор и използване на методи за по-пълна и обективна оценка на 

мотивационните нагласи и потенциал на представителите на младото 

поколение академичен състав, както и на притежавани от част от него 

управленски и лидерски качества, вкл. за растеж в университетските 

структури (научен секретар, зам.-ръководител и ръководител катедра, зам.-

декан, ръководител на изследователски проект); 

- консултиране на младите преподаватели за възможните  „кариерни 

пътеки” в университета, в съответствие с доказателствата за индивидуалния 

техен потенциал; 

- система за мониторинг и менторство с оглед подкрепа и ангажираност 

към развитието на отделния млад преподавател; 

- равностойно ангажиране на двете страни в развитието, а именно: 

ръководители на катедри и титуляри по дисциплини (професори и доценти) 

като субект на развитието; отделните асистенти и главни асистенти като 

обект на развитие. 

Посочените предпоставки вече се създават в УНСС, а катедра 

„Индустриален бизнес”, с активното участие на автора на доклада, прие 

съответно документално осигуряване на индивидуалните планове за развитие 

на своя академичен състав. 

Разработването, съгласуването, изпълнението и оценката на 

изпълнението на плановете има главна насоченост към обогатяващи се 

компетентности и развитие на преподавателите като човешки капитал на 

университета. При това компетентностите се ориентират към близкото 

бъдеще (желани компетентности), на основата на оценката на настоящото им 

състояние, а разработването и изпълнението на индивидуалния план е 

подчинено на тяхното обогатяване и развитие.  

Индивидуалните планове за развитие, въведени в катедра „Индустриален 

бизнес” се основават на два водещи принципа – селективност на 

преподавателите и целенасоченост на плановете за развитие. 

Селективността е свързана с разработване на плановете не повсеместно 

за всички преподаватели, а предимно за главни асистенти и доценти от 

катедрата, за които има основания и доказателства за необходимо постигане 

на определени цели и задачи, осигуряващи растежа им в рамките на от 1 до 3 

години. 

Целенасочеността се реализира чрез персонифициране на цели и задачи и 

изпълнението им в рамките на краткосрочния период (една година) и 

дългосрочния период (3 години).  
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Целите и задачите, въведени в индивидуалните планове се конкретизират 

в съответствие с приетите от АС на УНСС количествени и качествени 

изисквания за заемане на академични длъжности. Изпълнението на плановете 

на преподавателите се подпомага от титулярите и ръководителя на катедрата 

чрез създаване на определени условия, част от които са отговорност на 

академичното ръководство.  

Индивидуалните планове за развитие като разработване, изпълнение и 

оценка на изпълнението не са самоцелни, а обслужват конкретни 

потребности на катедрата и нейните членове. Главното е, че те осигуряват 

разпознаване на реалната значимост на преподавателя и увеличаване на 

неговата значимост като предпоставка за растеж. 

При сравнително краткия период от въвеждане на механизма на 

индивидуалните планове за развитие в катедрата, може да се отбележи, че те 

придобиват характер на добра нейна практика. Основни отличителни черти 

на тази практика са: 

● Относно целите на плановете, които се обхващат в рамките от една до 

три години:  

- спазено изискване за конкретност, измеримост, реалистичност, 

съгласуваност и времева определеност на въвежданите цели за изпълнение; 

- възприето ограничаване на броя на годишните цели до най-важните за 

постигане – при това в съответствие с количествените и качествените 

изисквания за растежа; 

- процес на целеполагане, протичащ приоритетно „отгоре на долу”, което 

означава, че целите в индивидуалния план за развитие ги определя прекия 

ръководител (титуляра, съвместно с ръководителя на катедрата), съгласувано 

с главния асистент/доцент, като при определени условия те могат да 

претърпят корекции или промени; 

- осигурена възможност за осмисляне и разшифроване на уточнените за 

въвеждане в индивидуалния план за развитие цели в конкретни задачи за 

изпълнение (план за действия, насочен към постигане на целите). 

● Относно групирането при необходимост на целите до няколко по-

значими: 

- възприето виждане, че насочеността на плана за развитие към 

конкретен преподавател, съобразява неговите силни и слаби страни в 

работата: чрез целите и тяхното изпълнение, слабите страни могат да бъдат 

преодолявани, а силните обогатявани. 

● Относно вече дефинираните и съгласувани цели в индивидуалния план 

за развитие на преподавателя, включително тяхната конкретизация в задачи 

за изпълнение през текущата година: 

- въведено изискване за лична отговорност, активност и инициативност 

от преподавателя; 
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- осигурена целенасочена, подходяща и необходима подкрепа от 

ръководството на катедрата (ръководител, заместник-ръководител, научен 

секретар) за изпълнението на целите. 

● Относно оценяване изпълнението на индивидуалния план за развитие: 

- възприет подход оценяването първоначално да се извършва от прекия 

ръководител (титуляра по дисциплините), да се съгласува с ръководителя на 

катедрата, методическа помощ в оценяване изпълнението на плановете да 

оказва научния секретар в катедрата, а оценките да се приемат на катедрен 

съвет. 

● Относно скалата за оценяване постигането на целите в индивидуалния 

план за развитие на преподавателя: 

- прагматично е възприета тристепенна скала; 

- началната и крайната оценки съответно отразяват изцяло постигнати 

или непостигнати цели в плана; 

- при наличие на получена оценка „частично постигнати цели” или „в 

голяма степен постигнати цели” се извършва коментар на съответния 

ръководител за непостигнатото, както и за причините за това. Възможно е 

напр. непостигането на дадена цел/и да е извън преподавателя – т.е. да не са 

осигурени условия за постигане. 

● Относно обобщаването в годишен анализ на изпълнението на 

индивидуалните планове за развитие на преподавателите: 

- обобщен годишен анализ на изпълнението на плановете за развитие се 

прави на катедрен съвет в края на всяка академична година; 

- резултатите и оценките дават важни ориентири за растеж на младите 

преподаватели. 

 

4. Примерен обхват от цели на индивидуален план за развитие 

Катедрите в УНСС, макар и близки по структура и функции имат 

различни преподаватели по своите компетентности, знания, опит, умения, 

нагласи за работа и в този смисъл не става дума за строг еталон от цели, 

които да бъдат прилагани повсеместно. 

Авторът на доклада дефинира кратък примерен обхват от цели, насочени 

към главни асистенти „доктори”, в качеството им на ориентир при 

разработване на плановете. Наложителна е уговорката, че част от целите са 

трудно постижими в рамките на краткосрочния период (1 година), но е 

възможно залагането им в тригодишен период от време: 
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Таблица 1 

Цели: 
Задачи и срокове за постигане на 

целите: 

Оценка на изпълнението на 

целите: 

Да въвеждам 

добри 

практики от 

български и 

чуждестранни 

университети 

в 

преподаването 

и оценяването 

на студенти 

- перманентно да правя проучвания 

в университети и катедри, където 

се преподават сродни дисциплини; 

- да съгласувам добрите идеи с 

титуляра по дисциплината; 

- да прилагам директно или да 

адаптирам прилагани добри 

практики в обучението. 

- непрекъснато проучва, 

адаптира и внедрява добри 

практики; 

- интересува се от чуждите 

практики, но рядко ги 

въвежда в процеса на 

обучение; 

- не проучва и не внедрява 

чужди практики, а разчита 

само на своя професионален 

опит. 

Да участвам 

като 

ръководител/ 

член на 

подходящи 

(свързани с 

научните ми 

интереси) 

организации/ 

асоциации 

/комисии/съве-

ти и т.н 

- активно да поемам подходящи за 

мен задачи и отговорности в 

организацията/асоциацията/ 

комисията/ съвета и т.н; 

- качествено и в срок да 

изпълнявам поетите задачи; 

- да осигурявам публичност и 

престиж в университетското/ 

националното/международното 

пространство на резултатите от 

поетите и изпълнени ангажименти  

към организацията/асоциацията/ 

комисията/ съвета 

- членува в подходящи 

организация/асоциация/комис

ия 

/съвет и активно участва в 

дейността и/му; 

- членува в подходяща 

организация/асоциация/комис

ия/съвет но не участва 

активно в дейността и/му; 

- не членува в подходяща 

организация/асоциация/комис

ия/съвет. 

 

Да ръководя/ 

участвам в 

изследователс-

ки/бизнес 

проект 

- да поема ръководство на 

самостоятелен проект, който може 

да прерасне в монографичен труд; 

- активно да участвам в колективен 

изследователски проект; 

- да се ангажирам като ключов 

специалист в моята област при 

разработване на проект към 

конкретна бизнес организация; 

- период на изпълнение: 1-3 

години. 

- има завършен или в момента 

ръководи самостоятелен 

изследователски проект; 

- участва като ключов 

специалист в проект/и на 

бизнес организация/и; 

- активно допринася за 

разработването на колективен 

изследователски проект; 

- включен е в екип по 

разработването на 

изследователски проект, но 

без особени ангажименти; 

- няма поет собствен и не 

участва в колективен 

изследователски или бизнес 

проект. 
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Да разработя 

самостоятелен 

монографичен 

труд 

- произтичащ от самостоятелен 

изследователски проект на автора; 

- отговарящ на високите критерии 

на УНСС за неговото съдържание и 

приноси (концептуална рамка, 

теоретични и методически 

положения, мащабно практическо 

проучване, изводи и препоръки, 

полезни за практиката);  

- да осигуря публичност на 

монографичния труд към всички 

заинтересовани от съдържанието 

страни; 

- научното изследване от труда да 

бъде полезно за бизнес практиката; 

- период на изпълнение: 1-2 

години. 

 

- притежава завършен 

самостоятелен монографичен 

труд на значимо равнище, 

оценен високо от двама 

рецензенти; 

- висока степен на готовност 

на самостоятелен 

монографичен труд; 

- работи по самостоятелен 

монографичен труд, но няма 

степен на готовност; 

- не работи по монографичен 

труд. 

Да разработя 

учебно 

помагало по „ 

…дисциплина..

” 

- да проуча подходящи учебни 

помагала от сродни наши и 

чуждестранни университети; 

- да предложа и съгласувам с 

титуляра подход и структура на 

учебното помагало; 

- да разработя учебното помагало 

като стил и съдържание 

разбираемо за студентите; 

- да разнообразя съдържанието на 

учебното помагало с подходящ за 

дисциплината инструментариум; 

- срок за изпълнение: от м. 

октомври до м. юни на текущата 

академична година.  

- отпечатано (прието за печат) 

учебно помагало, с високи 

оценки от двама 

хабилитирани рецензенти; 

- доработване на обсъдено от 

КС учебно помагало; 

- в голяма степен завършено 

учебно помагало; 

- работи се по учебното 

помагало, но няма степен на 

готовност; 

- не се работи по учебно 

помагало. 

 
4. Заключение 

Третираната в доклада проблематика отразява специфични въпроси на 

управлението на човешките ресурси, доколкото е насочена към особен вид 

организации, каквито са университетите. Независимо, че не са обхванати 

всички аспекти на развитието на академичния състав, откроената в доклада 

политика и част от механизмите за развитие на младите преподаватели в 

УНСС, според мен, създават основни предпоставки и условия за 

целенасочени творчески усилия и постигане на резултати, които да намерят 

адекватно признание в израстването им. 
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Abstract. The aim of this paper is to analyze the results of a survey among employer 

organisations of the practical aspects of the Human Resources selection and development 

processes. The report clarifies the employers’ requirements of the work competences of the 

candidates in order to increase their competitiveness for employment. Some 

recommendations are given to the job applicants how to prepare effectively their application 

documents and what are the most wanted competences for a future career success. The 

report shows the most common mistakes and deficiencies in the application documents and 

in the candidates’ behaviour, bringing the gap between the expectations of the employers 

and the young people, who are looking for their first job or internship.  

The employer organisations are also evaluated according to the development programmes 

and the career opportunities they provide for the employees. 

Keywords: employment, application documents, work competences, career development, 

competitiveness.  

 

1. Въведение 

Във връзка с изпълнението на целите на Стратегия „Европа” 2020 и 

актуализираната стратегия по заетостта на Република България трябва да 

бъдат предприети редица мерки и инициативи, които ще спомогнат за 

повишаване на заетостта и за възстановяване на икономическия растеж.  По 

данни от Евростат нивото на младежката безработица в България продължава 

да се увеличава. През февруари 2013 г. нивото й е достигнало 29.1%, като 

средното ниво на безработицата сред младежите за ЕС е 23.5%. 

Международната организация на труда достига до извода, че младежите 

масово не са подготвени за реалната работа и това влияе на мотивацията им 

за кариера изобщо [1].  

Министерството на труда и социалната политика е инициатор на десетки 

програми за подпомагане на младежката заетост [2]. Въпреки това голяма 

част от младежите са обезверени и нито работят, нито учат - те просто 

бездействат.  
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Развитието на технологиите, глобализацията и удължаването на периода 

на активния живот налагат непрекъснато адаптиране на личните умения, 

свързани с множеството промени, предизвикателства, преходи и решения в 

професионалното развитие. Вече не се говори просто за избор на професия, а 

за управление на кариерата през целия живот. Изискват се широка 

съвкупност от умения и знания, които осигуряват възможността човек 

успешно да намира работа, да се адаптира и развива на работното място, да 

се справя с професионалните задачи и да получава удовлетворение и 

адекватно възнаграждение за труда си [3].  

С развитието и промените, настъпващи на пазара на труда, се развиват и 

променят и изискванията към работната сила. Подобряване на качествените 

характеристики на сътрудниците ще повиши тяхната конкурентоспособност 

при търсене и намиране на работа [4].  

Направено е проучване, което да установи практическите изисквания и 

препоръки на работодателите, които да подпомогнат подготовката на 

младите хора за кандидатстване за стаж или работа. Проучването цели да 

запознае студентите и младите специалисти с най-търсените умения за 

заетост.  По този начин те ще могат по-ефективно да отговорят на 

очакванията на работодателите, както и ще синхронизират техните собствени 

с реалната ситуация на пазара на труда.  

 

2. Методика 
Проучването е направено сред 68 водещи български и международни 

компании от различни сфери на икономиката и индустрията - финансови 

институции и банки, компании в сферата на информационните технологии 

(ИТ) и телекомуникациите, правни, търговски и консултантски организации, 

индустриални производители и институции на държавната администрация [5, 

6].  

За метод на изследването е използвано полуструктурирано интервю, 

което е най-често използваният метод. То позволява гъвкавост при 

задаването на въпроси, в зависимост от отговорите на респондента [7, 8]. 

Въпросите са отворени, като по този начин се дава възможност на 

респондентите по-пълно и точно да опишат своите отговори. 

Ограничение на метода е свободната интерпретация при записване и 

тълкуване на отговорите. 

Респондентите са представители на организациите - мениджъри или 

специалисти Човешки ресурси (ЧР) и мениджъри на отдели, за които се търси 

персонал. 

 

3.  Анализ на резултатите от проучването 

Първият етап от подбора във всяка организация е пресяването на 

кандидатите, въз основа на представените документи и оценяване на 

информацията за техните компетенции и трудов опит. Този етап е съществен 
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и критичен, за това дали даден кандидат ще бъде поканен на интервю и 

впоследствие избран да се присъедини към екипа на организацията [9, 10]. 

Подготовката на документите за кандидатстване оказва решаващо влияние 

върху избора на оценяващите.  

Документите за кандидатстване са първият контакт на работодателя с 

бъдещите сътрудници на организацията. Тези документи дават 

предварително ориентиране относно характеристиките на кандидатите -  

личностна информация, трудов и професионален опит, образование и 

придобита квалификация, членство в различни организации, творчески 

постижения, интереси и др. Документите за кандидатстване предоставят 

необходимата за подбор информация в унифициран и лесен за работа вид. 

Чрез тях оценяващите правят предвиждания кои кандидати ще се справят с 

работата и кои не. Основните документи за кандидатстване, които повечето 

организации изискват са автобиография или CV (Curriculum Vitae) и 

мотивационно писмо [11, 12]. 

Съществуват много литературни и информационни източници-учебници, 

книги, списания, статии, брошури, блогове, коментари и т.н., където е 

описано как трябва да се изготвят тези документи, но кандидатите 

продължават да допускат редица грешки [6, 11, 13].  

На фиг. 1 са посочени най-често допусканите грешки и недостатъци при 

подготовката на CV. Съгласно направеното проучване според специалистите 

ЧР най-често срещаните са: правописни грешки, недобро оформление и 

липса на форматиране на текста,  неподходящ избор и структуриране на 

необходимата информция, наличие на празни полета, прилагане на 

неподхяща снимка и др.  

 
Фиг. 1. Недостатъци при попълване на CV 

 

Освен ниското ниво на грамотност сред кандидатите, причината за 

големия брой грешки може да е и в недостатъчното време за подготовка на 

документите и необръщането на внимание на детайлите. Това, както и 
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липсата на добро оформление на документа оказва влияние върху общото 

впечатление за кандидата и създава усещане за незаинтересованост и 

„отбиване на номера” [14]. От фиг. 1 се вижа, че масово кандидатите не 

умеят да изложат необходимата и търсена от работодателя информация, като 

пропускат съществена информация или описват ненужна такава за 

конкретната длъжност.  Желателно е информацията да се подрежда по 

хронология - от най-актуалната информация назад. Кандидатите не успяват 

да акцентират на личностните си качества и умения и ги описват като клише. 

15% от работодателите се оплакват от грешки в контактите на 

кандидатите, като тук се включва и непрофесионален адрес на електронната 

поща. Когато се използват готови форми от интернет, специалистите 

препоръчват се да се използва единен стандарт, какъвто е вропейският 

формат за CV, но да се попълни спрямо специфичните изисквания за 

длъжността, за която се кандидатства. 4% от интервюираните компании 

споделят, че използват собствен електронен формуляр и не изискват CV.  

При подготовката и оформянето на CV-то дискусионен въпрос остава 

дали да бъде приложена снимка на кандидата или не (фиг. 2).  
 

 
Фиг. 2. Процентно разпределение на отговорите на въпроса „Трябва ли да се 

прилага сника в CV-то?“ 
 
Мнението на специалистите е, че ако в обявата за работа се изисква 

снимка, тя трябва да е професионално направена и с формат за документи 

[15]. Често се изпращат снимки, когато не се изисква и които са крайно 

неподходящи. Снимката основно се служи за по-лесно разпознаване на 

кандидата по време на интервю. 

На въпроса „Как биха оценили, ако в CV-то има част с професионални 

цели на кандидата?” всички отговорили счиат това за положително и че тези 

кандидати биха били с предимство, защото са проявили инициативност и 

професионално отношение, като са се насочили към дадена сфера на 

реализация. Специалистите споделят, че по лесно се работи, когато знаят 

точно какви са целите на кандидата. 

Вторият основен документ при кандидатстване е мотивационното писмо. 

То е неразделна част от документите за кандидатстване за много организации 

[7, 8, 11, 16]. Предназначението му е да разкрие по-добре личността на 
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кандидатите. В повечето случаи приложението му е твърде формално, защото 

кандидатите използват готови схеми, копирани директно от интернет. От 

друга страна е възможно съдържанието на мотивационните писма да бъде 

твърде описателно и неконкретно, с което да се затрудни точната 

интерпретация на информацията. Често се изпращат писма, които са 

неподходящи и неотговарящи за длъжността, за която се кандидатства. 

Затова някои организации започват да се отказват от тях като разработват 

собствени отворени формуляри, чрез които да получи по-целенасочена и ясна 

информация относно личните качества на кандидатите [10, 11]. 7% от 

анкетираните отговарят, че не изискват мотивационно писмо. 

На фиг. 3 работодателите посочват най-важните умения, които се 

изискват, когато търсят кандидати за стаж или работа.  

 
Фиг. 3. Умения за наемане на работа 

 

Най-желани са уменията за работа в екип и комуникативност, които са 

ключови за организационната ефективност на всяка компания. Силната 

мотивация за работа и чуждоезиковите компетенции, сред които и наличието 

на междукултурен опит и познания, са основно конкурентно предимство на 

кандидатите. Личната ангажираност и умения като креативност, 

иновативност, изобретателност, нестандартно мислене са високоценени от 

работодателите, които разбират колко важни са за развитието на на 

организацията и нейната конкурентоспособноост. На последно място са 

компютърни умения и математически и статистически умения. 

Въпреки че са се запазили като вид компетентности [3], се наблюдава 

промяна в приоритетите на работодателите. Професионалната пригодност 

отстъпва на четвърто място, но тя остава като най-важен фактор даден 

кандидат да не бъде нает на работа.  

На фиг. 4. са посочени най-честите причини даден кандидат да не 

одобрен за работа.  
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Фиг. 4. Причини даден кандидат да не бъде нает на работа 

 
Изискванията за квалификация и опит са основата, без която не може да 

продължи просеца по подбор на персонал, но личностните качества на 

кандидатите се оказват решаващи при вземането на управленското решение 

за наемане.  Работодателите не одобряват кандидатите с арогантно и нагло 

поведение, които се държат неуважително и имат  прекалено високо мнение 

за себе си. В другата крайост са кандидатите, които са прекалено плахи и 

неуверени в способностите си.  И двата случая показват неумения на 

кандидатите да се самооценят, т.е нямат реална представа за себе си и не 

познават организационната култура на общуване. За ефективно представяне 

по време на интервю ключов фактор остава добрият външен вид, съобразен 

със съществуващите в организацията норми. При преценяване на 

кандидатите специалистите споделят, че не биха направили компромис с 

качеството на кандидатите. 

Както работодателите имат възможност да избират между много 

кандидати за дадена позиция така и кандидатите могат да изявят своите 

предпочитания към един или друг работодател.  Те също избират къде да се 

реализират и къде биха имали най-благоприятни възможности за 

усъвършенстване на своите личностни и професионални умения.  

Компаниите се конкурират в надпреварата за таланти и трябва да 

предоставят по-добри условия и възможности, ако искат да привлекат и 

задържат най-подходящите кандидати [4, 12]. 

Общите впечатления от проведеното проучване показват, че всички 

компании провеждат фирмени обучения, особено на новоназначените 

служители, като периодично се правят и обучения за развитие на 

компетенциите. В 33 от проучените компании или близо 45% от 

представените организации се провеждат международни обучения, което се 

дължи основно на това, че компаниите са с чуждестранно участие. 

Организациите, които категорично са заявили, че не провеждат такива 

обучения са 18, като 7 от тях изрично споменават, че развиват специално 

вътрешните си обучения, които са също на много добро ниво. 

Обученията в чужбина са предимно част от усъвършенстването на 

мениджърския персонал или сътрудниците, заемащи ключови позиции в 
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организацията. Обмяната на опит става в централите на компанните майки. В 

проучването се посочват някои от страните, в които се провеждат такива 

специализации, като Германия, Англия, САЩ, Франция, Чехия и Унгария. 

Сред отговорите има и такива, че благодарение на електронните 

платформи за обучение, на компаниите не им се налага да изпращат 

служителите си в чужбина. 

На въпроса дали имат изградени сиситеми/ програми за управление на 

кариерата и насърчаване на талантите в организацията 21 организации 

отговарят с да, 3 , че в момента въвеждат такава и 3 нямат. Програмите за 

кариерно развитие се обвързват със системите за оценка и управление на 

трудовите постижения, въз основа на които се създават индивидуални 

кариерни маршрути за служителите. Работодателите обръщат все повече 

внимание на това как се развиват техните служители в организацията с оглед 

оптималното използване на техния производствен и творчески капацитет.  

Един от най-интересните въпроси, които вълнуват младите хора, е за 

колко време и и при какви условия биха могли да достигнат до средно 

управленско ниво в  дадена организация. 

На фиг. 5 може да се видят очакваните срокове за израстване в кариерата 

на младите специалисти. 

 
Фиг. 5. Срокове, за които служителят може да се издигне до средноуправленско 

равнище в организацията 
 
Развитието в кариерата зависи както от индивидуалните качества на 

служителите, така и от организационните предпостваки и потребности, но 

съвсем реалистично е служителят да придобие компетенции от по-високо 

управленско равнище след натрупването на опит и рутина в организацията. 

Тези данни са контрапукт на очакванията на много  студенти и тукощо 

завършили млади специалисти за бързоразвиваща се кариера веднага след 

обучението им в университета.  

При оценяването на трудовото изпълнение на служителите 

специалистите предпочитат метода на 360 градусовата обратна връзка - 75% 

от организациите, срещу 180 градусовата - 18.2%. Останалите твърдят, че 

използват комбинация и от двете. 
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Много от специалистите по УЧР имат желание да използват съвременни 

методи, с които да изградят по-добри и конкурентни системи за управление 

на трудовите постижения на персонала. Методът 360 градусова обратна 

връзка е нова черта на мениджмънта на представянето в българските 

организации и интресът към него непрекъснато расте, но съществуват и 

редица ограничения и недостаъци при прилагането му - не се дават честни и 

безпристрасти оценки; сътрудниците са поставени под стрес при даване и 

получаване на оценка; липсва действие след оценката и др. Методът се 

използва най-вече за усъвършенстване на компетенциите на сътрудниците и 

спомага за тряхното развитие и подобряване на трудовото изпълнение и по-

рядко за определяне на възнаграждението [8, 17], което в българските 

условия е една от най-честите причини за провеждане на оценяване. При 

въвеждането на този метод трябва добре да се обмислят съществуващите 

недостатъци и как те могат да бъдат превъзмогнати с участието на всички, 

засегнати от процеса. 

 

4. Изводи и препоръки 

Въз основа на направеното практическо проучване могат да се направят 

следните по-важни изводи: 

1. Документите за кандидатстване са изключително важни в началния 

етап на подбора на кандидати за стаж или работа, чрез които се оценява 

тяхната конкурентоспособност. От тяхното правилно написване, оформяне и 

структуриране зависи какво първо впечатление ще направят кандидатите на 

специалистите по подбор;  

2. Независимо от множеството литературни и информационни 

източници по въпроса, кандидатите продължават да допускат съществени и 

повтарящи се грешки при подготовката на документите за кандидатстване; 

3. Междуличностните умения за сработване с другите и мотивацията за 

постигането на общи резултати и цели са най-желаните компетенции от 

работодателите; 

4. Компаниите обръщат все по-голямо внимание на развитието на 

своите сътрудници, като им осигуряват вътрешнофирмени и международни 

обучения и изграждат програми за управление на кариерата; 

5. Развитието в кариерата зависи, както от организационните условия, 

така и от професионалните и личностните компетенции и амбиция на 

сътрудниците, но това не може да стане прекалено бързо и необосновано; 

6. Голяма част от представените организации се стараят да създадат 

съвременни системи за управление и развите на човешките ресурси, като 

прилагат световнопризнати методи и подходи в работата на специалистите по 

персонала. 

Проучването показа, че има явно изразено сходство в изискванията и 

предпочитанията на различните работодатели към подготовката и уменията 

на кандидатите за стаж или работа. Въпреки, че съществуват множество 
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образци и източници с препоръки и съвети за писането на cv, все още има 

хора, които в стремежа си да бъдат оригинални, не покриват изискванията на 

работодателите. Преди да пристъпят към написването на документите, 

кандидатите трябва внимателно да прочетат обявата за длъжността, за която 

кандидатстват и да преценят дали отговарят на изискванията за нея, след 

което да наблегнат на важните неща в CV-то. После внимателно да го 

проверят за правописни и стилистични грешки. Препоръчително е да се 

използва европейският формат за CV, но да бъде оформен и структуриран 

спoред индивидуалните характеристиките на кандидата, акцентирайки на 

съществената информация, засягаща позицията, за която се кандидатства. 

Като силна страна би било да се посочат професионални цели от кандидата, 

свързани с неговите интереси и желание за развитие в конкретна област. 

Повечето работодатели държат CV-то да е със снимка, която е 

професионално направена и е предназначена за официални документи. Тя се 

прилага задължително, когато това изрично е упоменато в обявата. 

Независимо от снимката най-важен остава контакта лице в лице.  

Въпреки, че не се изисква толкова често, колкото автобиографията, 

мотивационното писмо играе също толкова важна роля при кандидатстване 

за работа. Мотивационното писмо трябва да бъде лично написано от 

кандидатстващите, без да се използват готови схеми от интернет и реално да 

описва какви са причините, заради които кандидатът иска да започне работа 

и е избрал съответната компания. Мотивационното писмо трябва да бъде 

конкретно за позицията, за която се кандидатства и различно за различните 

работодатели.  

Работата в екип, мотивацията и владеенето на чужди езици са най-

търсените компетенции у кандидатите за работа или стаж. Уменията им да се 

сработват с другите и да постига групови резултати, не само индивидуални, 

са ключови за повишаване организационната ефективност и 

конкурентоспособност. Владеенето на поне два чужди езика става основно 

изискване към предлаганите от организациите свободни длъжности, като 

задължително е един от тях да е английски език. Липсата на професионални 

знания и умения и ниската мотивация са основните причини даден какндидат 

да не бъде нает на работа.  

Кандидатите трябва да имат реална преценка за собствените си силни и 

слаби страни и да могат да оценяват обективно себе си и другите. Когато 

знаят какво могат и искат ще изберат и компанията, в която да се развиват 

пълноценно и да постигат професионална реализация.  

Младите хора трябва да развиват уменията си за заетост целенасоченно и 

системно, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда. 

 

4. Заключение 
Подобряването на уменията за заетост на младите хора заема ключово 

място в политиките на европейските държави през последните години. 
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Стратегическите цели, свързани с висока конкурентоспособност на 

икономиката, благосъстояние на обществото и просперитет на гражданите, 

изискват целенасочени инвестиции в изграждането на съвкупност от умения 

у младите хора, улесняващи реализацията на трудовия пазар. Подобряването 

на качеството на работната сила ще гарантира заетост  и по-добри условия на 

труд. 

С цел да се проучат изискванията и препоръките на работодателите към 

кандидатите за работа или стаж беше направено проучване сред 68 водещи 

български и международни компании. След извършения анализ се 

определиха какви са най-често допусканите пропуски и недостатъци при 

разработване на документи за кандидатстване, както и какви са най-желаните 

от работодателите професионални компетенции. Обобщените резултати 

послужиха за основа на предложенията и препоръките за тяхното 

отстраняване или свеждане до минимум. По този начин ще се повиши 

успеваемостта  на кандидатите в процеса по подбор.  
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Abstract. This paper is devoted to the analysis of several coefficients that characterize the 

efficiency estimation on the personnel selection. Also it is shown that the efficiency depends 
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1. Въведение    
Икономическата криза постави в сложно и тежко положение пазара на 

труда. Множество организации преразгледаха своите разходи и значително 

намалиха своите бюджети. Част от намаляването на разходите е свързано с 

управлението на персонала и в частност с подбора му. При назначаването на 

нови работници и служители организациите подхождат внимателно и 

предпазливо, за да не превишат предвидения бюджет. Оценяването на 

ефективността при подбор на персонал в организацията има важно значение в  

процеса на управление на човешките ресурси.  

От гледна точка на ефективността на подбора на персонал, при 

изразходван определен финансов ресурс от страна на организацията, колкото 

по-добри са резултатите изразяващи се в по-голяма печалба, разширяване на 

пазара, устойчиво развитие на производителността, атрактивност на 

работните места, качествата на назначаваните кандидати, по-малко 

текучество и т. н., толкова подборът на персонал е по-ефективен. Разходите 

могат да бъдат ефективни в икономически смисъл, когато подборът се 

постига при най-ниски разходи, но могат да бъдат и неефективни, когато 

кандидатите за свободното работно място са недостатъчни и се избира 

компромисен кандидат. Оценяването винаги протича между тези две 

крайности. 
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 2. Показатели за оценяване ефективността на подбора  
За оценяване ефективността на подбора можем да използваме  

определени показатели [1, 2]: 

• Интервалът от време (срокът) T, в който вакантните места не са били 

заети.  

Този показател измерва възможността на организацията да реагира 

своевременно на настъпилите изменения в числеността и качеството на 

състава на персонала и да назначи необходимите кадри в най-кратки срокове. 

• Коефициент на разходите по набиране на кандидатите (Kp) 

 

                                                          

P

P

R
K

N
=

                                                       
                     

където: R - разходи по набиране на персонал; Np - брой работници и 

служители, постъпили на работа. Коефициентът Kp се дефинира чрез 

съотношението между общия размер на направените разходи за набиране на 

кандидати и броя на започналите работа, т.е. този коефициент показва 

разходите за всеки един човек постъпил на работа. В зависимост от 

числовото изражение на този показател организацията може да направи 

корекция на политиката си по заетостта, като се редуцират разходите по 

набиране на работна сила. 

• Атрактивност на работното място (KR)  

 

                                                             
s

R

vac

N
K

N
=        

                                                                        

където: Ns - брой подали формуляри за кандидатстване; Nvac - брой на 

вакантните работни места. Съотношението, което КR показва, дава 

възможност да се оцени привлекателността на обявените работни места в 

съответната организация. Колкото КR е по-голям, толкова по-вероятно е 

избирането на най-подходящия кандидат за определеното работно място. 

Съществуват два случая: 1) 
s vac

N N>  и 2) 
s vac

N N≤ . При първият е по-

вероятно конкурентността между кандидатите да бъде по-силна, а от тук 

следва, че работното място е по-атрактивно в сравнение с втория. При 

вторият случай е възможно назначаването на кандидати формално, без да 

притежават нужните качества, като решението се взима от ръководството на 

фирмата, според това дали е спешно назначаването на нови служители. 

Следователно, имаме по-благоприятен случай 1), с атрактивност 1
R

K >  и 

по-неблагоприятен случай 2) с 1
R

K ≤ .  
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• Ефективност на процеса по набиране на кандидатите (Kеф).  

 

                                                                1s
еф

c

N
K

N
= ≥                                              

където: Ns - брой подали формуляри за кандидатстване; Nc - брой на 

допуснатите до селекция. Показателят Кеф измерва ефективността на процеса 

по набиране на кандидати за вакантните работни позиции в организацията, 

като представя доколко кандидатите отговарят на предварителните 

изисквания за заемане на длъжността. 

• Качествата на кандидатите (Kk)  

 

                                                             1s
k

p

N
K

N
= ≥                                            

където: Ns - брой подали формуляри за кандидатстване; Np - брой на 

започналите работа. Показателят Kk показва доколко качествата на 

кандидатите (професионални, личностни и квалификационни) съвпадат с 

необходимите за обявените свободни работни позиции и до колко тези 

качества са в съответствие с цялостната политика на организацията. 

• Заемане на свободните работни места (Ks)  

 

                                                             
p

s

vac

N
K

N
=                                                

където: Np - брой на започналите работа; Nvac - брой на вакантните работни 

места. Този показател Кs измерва каква е степента на назначаване на 

работници и служители на свободните работни места и е очевидно, че 

p vac
N N≤ . От това неравенство следва 1

s
K ≤ . 

• Предпочитания към източниците за набиране на персонал 

(Kps)   

                                                                
v

ps

oc

П
K

П
=                                        

където: Пv - брой на вакантните места през годината;  Пoc - брой на 

попълнените места извън/от организацията. Показателят Kps дава представа за 
предпочитанията на ръководството към една от двете групи източници за 

набиране на персонал (вътрешни или външни), съобразно стратегията за 

подбора на персонал в организацията и вида на свободните работни места. 
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• Коефициенти на текучество (KТ)  

 

                                                                  
s

Т

out

П
K

П
=                                          

където: Пs - брой на започналите работа през годината; Пout - брой на 

напусналите работа през годината. Чрез този показател се оценява 

текучеството на вече назначените кадри и дава информация за правилния 

подбор на новоназначените, адаптацията им към новата за тях работната 

среда, приобщаването им към работния екип и към ценностите на 

организацията. 

• Разходите по обучението на персонала (Kex)  

 

                                                                 
in

ex

oc

Р
K

P
=                                       

където: Pin - разходите за обучение на кадрите от вътрешен подбор; Poc - 

разходите за обучение на кадрите от външен подбор. Показателят Kex изразява 
съотношението, свързано с разходите по обучението на персонала като 

инвестиция за по-висока производителност и увеличаване на 

производителността и ефективността от дейността на организацията. Тук по-

благоприятен е случая, когато 
oc in

P Р< , тогава 1
ex

K > . 

Обобщавайки така дефинираните показатели бихме могли да 

дефинираме ефективността като функция на предложените по-горе 

коефициентите. Тази функция расте монотонно, когато намаляват 

показателите KP , Kps и T , и когато нарастват  KR , KT , Kk , Kex , Kеф и Ks , т. е. 

тогава ефективността на подбора расте.    

Разгледаните по горе показатели могат да бъдат изчислени за всеки 

източник на персонал и за всяко работно място. За посочените показатели за 

ефективност на подбора могат да бъдат изчислени абсолютни и относителни 

динамични редове при изследване на динамиката им за по-дълги периоди или 

прогнозиране на бъдещи резултати.  

 

3. Правилни и неправилни решения  
Оценяването на ефективността дава на ръководителя на организацията 

обратна връзка за прилаганата методика на подбор, за надеждността на 

източниците за набиране на кандидати за свободните работни места. 

Евентуалните решения, които могат да се вземат за повишаване 

ефективността на подбора могат да се класифицират по подходящ начин. 

Качеството на вземаните решения за назначаване и отхвърляне на 

кандидатите за работа [3] са следните:  
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А – правилно решение от тип „правилно одобрен кандидат“, 

B – неправилно решение  от тип „неправилно одобрен кандидат“, 

C – правилно решение от тип „правилно отхвърлен кандидат“, 

D – неправилно решение от тип „неправилно отхвърлен кандидат“. 

 

Тук приемаме, че  A, B, C, D са брой решения от съответния тип и за 

съответния брой кандидати от всяка група. За оценяване ефективността на 

подбора на персонал в организацията се използва формулата  

                                      
1

( ) ( )

A C
E

A C B D

+
= ≥

+ − +

  ,                                

само ако е удовлетворено изискването 0A C B D+ > + ≥ . Увеличаването 

на стойността на числителя и намаляването на тази на знаменателя ще 

способства за повишаване на ефективността на подбора и подобряване 

качеството на взиманите решения за назначаване на кандидатите.  

 

4. Заключение 

Оценяването на ефективността на подбора на кадрите е важна 

характеристика на кадровата политика на организацията. Най-често фирмите 

у нас изразходват някакви ресурси за назначаване на служители и работници, 

но понякога се оказва, в последствие, че назначените служители не 

удовлетворяват изискванията на заеманото работно място. Нашето 

заключение е, че ефективността може да се представи като функция на 

показателите дефинирани по-горе. Важно е тази функция да бъде дефинирана 

експлицитно, за да стане възможно по-точното оценяване на ефективността 

на подбора. Тогава можем да получим и точната граница между ефективния и 

неефективния избор.  
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Abstract. The bank environment is dynamic and risky. The more going deep in to the 

economic crisis the more risks for the bank are increasing. For achieving of a good bank 

defense regarding the uncertainty of the environment, crucial place takes the Human 

personal (HR), working in field of a bank security. That is the reason why the selection of 

the personal for bank defense and security is so important. The upper considerations are 

closely conceded with the concrete bank institution. Passing through the Personal selection 

process is important always to consider the common rules for selection, and also the specific 

rules. The applicants must be tested for their psychological and physical ability to work on 

such position. Only this way the adequate reaction in case of need is guaranteed. The correct 

selection of SHR is a guarantee for decreasing of the frequency and the gravity of the 

eventual bank losses resulting of criminal or other type threats.           

Keywords: personal section, bank security, physical protection personnel, requirements, 

psychological studies, physics research.   

 

1. Въведение 
През последните години банковите обири у нас зачестяват значително. 

Със задълбочаването на икономическата криза все по често и все повече 

недоброжелатели намират изход в прибягването към посегателства на 

банкови активи. Те се различават по социална прослойка, образование, 

подготвеност за извършване на обири. Свързващото между всичките е 

желанието им да се сдобият бързо с много пари. Възможностите за обири 

варират в голяма степен: от заплаха на касиерката в банковия офис, до 

грабежи при транспорт, приемане/ предаване на ценни пратки, дори до обир 

на банкови трезори. Практиката показва, че за предотвратяването на 

кражбите до голяма степен решаваща роля има звеното по банкова охрана и 

сигурност. 

Поради тази причина обекта на настоящият доклад е насочен именно към 

персонала за физическа защита на банковите активи. Предмета се състои в 

избора на най-подходящите критерии за подбор на персонал. Целта е да бъде 

показана спецификата при подбор на този род персонал. Това ще позволи да 

се подобри непрекъсвемостта на бизнес процесите в банките, както и да се 
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намали честотата и размера на банковите обири, а от там и повишаване на 

репутацията на банките. 

В практиката на търговските банки у нас, нощно време се разчита на 

технически системи за сигурност и/или възрастни охранители, чиято задача е 

да подадат сигнал в случай на установяване на опит за кражба. Това донякъде 

работи, но фактите показват, че техническите системи за сигурност биват 

елиминирани, а некомпетентната охрана не винаги може да реагира 

адекватно. Това е валидно и за работното време на банките, където живота и 

здравето на заетите и банковите клиенти са подложени на риск.  

В тази връзка в банковите обекти, където се съхраняват по-голямо 

количество парични активи е уместно да се помисли и за високо 

квалифициран персонал за физическа защита. От тук произтича и 

актуалността на настоящата тема.  

Същесвуващите проблеми към момента се свързат с това, че все още се 

срещат погрешни разбирания по отношение на изискванията към персонала 

за защита. Разпространени са схващания, според които при подбор на 

кандидати на предно място се поставят изисквания като тези: 

• Кандидата трябва да е здрав като бик с тежки много килограмови 

юмруци; 

• Трябва да е випускник на спортна академия или на клуб по бойни 

изкуства; 

• Трябва да има опит от служба със специално предназначение; 

• Трябва да е бивш служител на НСС, НСБОП (ДАНС), Полиция или 

да има солидни връзки в тизи служби. 

Истината е, че целите и задачите на персонала за физическа защита са 

свързани с опазване целостта на здравето и сигурността на заетите в банките, 

клиентите намиращи се в банковите сгради, както и банковите парични 

активи в банковата сграда и при транспорта им.  

При подбора трябва да се разчита преди всичко на личните им качества, 

доказани чрез различни тестове за оценка (за знания, умения, способности), 

включително за установяване на нагласи и способности като: умения за 

общуване; за работа в екип; комуникация и т.н.  

Подбора на персонал за физическа защита би могъл да бъде част от 

заложеното в  проектите за повишаване на банковата сигурност. Това изисква 

при него да се вкарат и иновационни моменти. По този начин вниманието се 

насочва към използване на специфични средства и методи за подбор. Това ще 

позволи да бъде направен коректен избор на най-подходящите кандидати. 

 

1. Общовалидни правила при подбора на персонал за физическа 

защита 

Подборът на нови служители обхваща привличането на подходящи 

кандидати за определена длъжност, преценяване на техните качества от 
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гледна точка на изискванията за длъжността и организацията като цяло, 

вземане на решение на кого да се направи предложение за работа [1]. 

При подбора, кандидатът трябва максимално да покаже своите знания, 

умения и нагласи. „Знанията отразяват това, което служителят трябва да знае, 

за да осъществява определени трудови задачи. Уменията обхващат това, 

което трябва да извършва, за да осъществява трудовите си задачи. Нагласите 

се свързват с отношението, което служителят трябва да показва към своите 

трудови задачи и към хората, с които се среща при тяхното изпълнение” [2]. 

При подбора на персонал за физическа банкова защита, банковият 

мениджмънт трябва да въведе  някои общовалидни изисквания и аспекти. Те 

се изразяват в следното: 

• Качеството на кандидатите – при подбора на кандидати банковият 

мениджмънт трябва да се насочи към търсене и откриване на „качествен” 

персонал, способен да допринесе за повишаване репутацията на банката. 

• Кадрова политика – тя е израз на желанието на банковият 

мениджмънт към определена ориентация отнасяща се до пол, 

образование, вид специализация и т.н. 

• Полезност, ценност, стойност – при подбора е важно кандидатите да 

отговарят на установените за банката и конкретната длъжност полезност, 

ценност и стойност. 

• Лични качества и ценности – важно е личните качества и ценности 

на кандидатите да се вписват във вижданията на банковият мениджмънт 

и да са в хармония с банковата култура.  

Други общовалидни опорни точки в процеса на подбор на персонал за 

физическа защита трябва да бъдат: степен на образование; езикова 

компетентност; умения и областта на информационните технологии; трудов 

стаж и наличие на предишен опит в дадената професия; курсове; 

специализации и т.н. 

Общите изисквания най-често се възприемат, като формални и играят 

ролята на начална бариера при подбора на човешки ресурси, но също  така и 

са важно условие за допускане на по-нататъшно участие в подбора на най-

подходящите кандидати [3]. 

 

2. Специфични изисквания при подбора на персонал за физическа 

защита  
Специфичните изисквания при подбор на персонал за физическа защита 

трябва да се дефинират в профила на длъжността. Тук е необходимо да се 

търси максимално съответствие между профила на длъжността и личните 

качества и способности на кандидата за работа.  

Работата свързана с физическа защита е високорискова, а това от своя 

страна налага и определена специфика при подбора. Тя се свързва както с 

физическите, така и с умствените качества на кандидатите за работа.  
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Персонала за физическа защита на банковите обекти извършва различни 

дейности: охрана на самия обект, стационарна охрана, на патрул в сградата и 

периметъра ѝ, мониторинг, лична охрана на ключовият персонал, персонал 

за инкасова дейност. 

Спецификата на длъжността изисква при подбора на кандидати за 

физическа защита да се вземат под внимание различни фактори будещи 

съмнения, отнасящи се до личния живот на кандидатите и да се заостри 

вниманието към кандидати, които: 

• са нестабилни в личния си живот; 

• имат неизяснени празноти в трудовият си стаж; 

• са подчертано свръх квалифицирани; 

• не могат да си спомнят имената на предишни ръководители, адреси 

на местоживеене в миналото и др. 

При подбора на кадрите трябва да се провеждат различни тестове: 

• психологическо изследване – прави се под формата на беседи и/или 

тест. С него се цели да се определи психологическият портрет и дали той 

отговаря на длъжността; 

• тест за интелигентност; 

• физическо изследване – регистрация от психодиспансер; 

• физически тестове – физическите качества нужни за изпълнението на 

работата. 

 

2.1. Подбор на персонал за физическа защита, чрез психологически 

изследвания 
Психологическите изследвания на кандидатите е необходимо да се 

правят, както чрез беседа с психолог, така и чрез попълване на тестове 

целящи да покажат: 

• Оценка за склонността към риск – целта на този тест е да оцени 

склонността на хората към риск в условията на потенциална опасност. 

Склонността към риск предполага както способност за вземане на 

решение и готовност за действия при рискови ситуации, така и 

потенциална заплаха от хазартни и неадекватни действия с 

непредвидими негативни последици.   

• Оценка на личната мотивация - целта на този тест е да оцени 

влиянието на личната мотивация при решаването на задачи в условията 

на риск. Мотивацията стои зад всички действия на човека, определя 

поведението му, готовността за работа и постигнатите резултати. 

Мотивацията е временно и динамично състояние [4]. 

• Оценка за самозащита на личността - целта на този тест е да оцени 

мотивацията към самозащита на личността. Наличието на готовност към 

самозащита, отговаряща на степента на заплахата в конкретната 
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ситуация е положително качество за всеки индивид. Прекалената 

склонност към самозащита обаче предполага наличието на 

самовглъбяване, недоверие, отмъстителност, мнителност, предпазливост. 

Предполага остра реакция в отношението към околните. Липса на 

възможност за работа в екип.  

• Определяне на тип на личност – целта на този тест е да установи 

какъв тип е дадената личност. В зависимост от това кандидатите за 

работа се разделят на следните типове: личности ориентирани към 

действието; личности ориентирани към процесите; личности 

ориентирани към хората; личности ориентирани към идеите. При този 

тест е възможно част от кандидатите да проявят двойственост т.е. да 

отговарят на няколко типажа. От една страна тези хора  лесно менят 

стила си и се адаптират към ситуацията, но от друга са непредвидими. 

• Оценка на възможността за изпадане под зависимост – целта на този 

тест е да установи силата на психиката и възможността за чужди 

въздействия върху нея. В условията на работа във високорискова среда 

се изследва склонността за отстояване на лична позиция, склонността за 

промяна на навици и възгледи, надеждност и целеустременост. 
• Оценка на степента за запазване на самообладание – целта на този 

тест е да се установи  степента на достигане до критичен момент на 

агресивност и избухливот. Персонала за физичиска защита често е 

подложен на различни рискови ситуации, чието разрешение изисква да 

бъде взето правилното решение за предприемане на различни мерки за 

защита. Липсата на правилна реакция може да доведе до фатални 

последствия. Чрез действието на този тест се изследват различните 

реакции на кандидатите поставени в различни проблемни ситуации.    

С помощта на различните тестове лесно може да се установи какви са 

намеренията на кандидата; дали отговаря на заложените изисквания; дали е 

склонен да дава отговори, неотговарящи на действителността; дали е 

подходящ за конкретната позиция. По този начин се спомога и подбора на 

персонал за физическа банкова защита. Спецификата тук се състои в това, че 

банковият мениджмънт трябва да разполага с добре обучени психолози, 

които да проведат и анализират показаните тестове, с което да се извърши и  

подбора на кадри за физическа банкова защита. 

  

2.2. Подбор на персонал за физическа защита, чрез физически тестове 

Целта на физическият тест е да покаже физическата пригодност на 

кандидатите за работа отнасяща се до физическа защита. 

При провеждането на физически тест има няколко основни изпитания: 

• гладко бягане – 800м; 

• спринтово бягане – 50 – 60 м; 
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• коремни преси – до отказ над 80 бр. или брой направени за 20 

секунди; 

• Лицеви опори 40 до 60 бр.; 

• Набиране от вис 8 до 16 бр.; 

• Коремни възлизания 14 бр. 

Друг вид тест за физически изпит е теста на Купър. Тестът на Купър е 

създаден от Кенет Х. Купър през 1968 г. за употреба от американската армия, 

но се превръща в един от най-известните физически тестове. В оригиналния 

му вид целта на теста е да се пробяга максимално дълго разстояние в рамките 

на 12 минути. Резултатите от него дават оценка за физическото състояние на 

тествания, като възможните резултати се групират в следните нива: Отлично, 

Над средното, Средно, Под средното и Лошо, и зависят от възрастта и пола 

[5]. 

 
Таблица 1. Тест на Купър за физическа подготовка 

Разстояние (метри) Време (минути) Възраст (години) 

3200 12 До 28 

3000 12 До 30 

2800 12 До35 

2400 12 До 40 

 

Когато се говори за подбор на персонал за физическа защита на 

банките, чрез физически тестове не трябва да се пропускат и уменията на 

кандидатите по приложи бойни изкуства, както и тяхната стрелкова 

подготовки и способности за работа с оръжие. Тук се изискват различните 

кандидати да покажат уменята си на стрелбищен комплекс и в зала. 

 

3. Ефекти от добрия подбор на персонал за физическа защита на 

търговските банки 
Добрият подбор тук има както директен, така и опосредстван ефект. На 

първо място трябва да се обърне внимание на директният ефект. Той се 

свързва с изпълнението на преките задължения на персонала – гаранция за 

банковите активи; предотвратяване на загуби от обири и други злоупотреби; 

защита на живота и здравето на мениджмънта, банковия персонал и 

клиентите намиращи се в банковата сграда и т.н. 

Не трябва да се пренебрегва и опосредстваният ефект. Той се свързва със 

запазване и повишаване на репутацията на банката, а от там и повишаване на 

доверието на клиентите и банкова печалбата. Успешният подбор засилва 

доверието на банковия персонал и в мениджмънта на банката, което от своя 
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страна ще влияе върху неговата мотивация. Друг ефект от правилния подбор 

е свързан с факта, че  новите служители по-бързо и безпрепятствено ще се 

вписват в екипите и в съдържанието на работата. Преминаването през 

различните етапи в подбора, свързани с полагането на различните групи 

тестови и физически изпитания кара успелите кандидати да придобият 

засилено чувство на отговорност и самочувствие, че са оценени високо и ще 

дават от себе си всичко за доказване в работата. 

Други аргументи за ефекта от правилния подбор се синтезират до 

следните: 

● Намаляване на разходите за адаптация и обучение на новопостъпващи 

служители в банката; 

● Увеличаване на гаранциите за „добро изпълнение на функции и 

задачи” от новопостъпващи служители в банката; 

● Постепенно и трайно увеличаване на делът на качествената част на 

служителите на банката, като носители на нейно конкурентно 

предимство. 

Може да се обобщи, че подбора влияе върху последващото трудово 

представяне на назначените нови служители в банковата сигурност; оказва 

влияние върху обучението, включително върху професионалното и 

кариерното развитие на служителите в банката; има важна роля за попълване 

на звеното по банкова сигурност с качествени нови служители. 

 

7. Заключение 

Подходящият подбор на кадри за физическа защита на търговските 

банки дава основание за намаляване честотата на банковите обири. Това от 

своя страна рефлектира върху репутацията и стабилността на банката. 

Подбора на кадри тук изисква прецизност и съставяне на подходяща система 

от методи за подбор, спомагаща избора на „качествен” персонал. 

Съставянето на критерии за разкриване на психопортрета на кандидата 

рефлектира върху бъдещата му дейност и избора на най-подходящата 

позиция за него. По този начин мениджърите по сигурността могат да си 

изградят очаквания към него, което в определени случаи е от решаващо 

значение за банковата сигурност. При подбора на кандидати, банковият 

мениджмънт трябва да заложи на иновационни методи, разкриващи 

умствено, физическо, психическо, емоционално, морално и  други качества 

на кандидатите.  

С настоящия доклад е постигнато разрешаване на основни проблеми 

свързани с подбора на персонал за физическа защита в търговските банки у 

нас:  

• показват се основните проблеми при подбора на персонал за банкова 

защита и съществуващите погрешни разбирания за изискванията  към 

кандидатите; 

430



•  разкриват се общовалидните и специфичните критерии, на които 

банковият мениджмънт трябва да се обоснове; 

•  показват се типовете тестове, през които кандидатите трябва да 

преминат; 

• очертават се ефектите и положилините страни от провеждането на 

подходящи форми на подбор. 

Това дава основание подбора на персонал за физическа защита да бъде 

включен,  като част от разработването на проекти за цялостно повишаване на 

физическата банкова сигурност.  
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Abstract.  Conducting active policy for making, keeping and developing specialists in the 

national health care system is a prerequisite for solving the problems in the public health and 

the reform in the sector. And the level of the received remuneration is one of the main 

motivating factors in this aspect. At present notwithstanding the decentralization of the 

funds for salary payment there is significant difference in the payment of the working in 

public and private medical establishments and a compromise is made with accepting lower 

pay for the expense of higher employment in the health sector.  

The purpose of the present report is to make a retrospection of the approaches and payment 

systems and to show the main problems in managing the human potential in the health care.   

Keywords: human resources in public health care, approaches and payment systems, 

individual fees. 

 
1. Въведение 

Предпоставка за успешното решаване на проблемите със здравето на 

населението и реформата в сектора е провеждането на активна политика по 

създаване, задържане и развитие на специалисти в националната система на 

здравеопазване. А равнището на получаваните възнаграждения е един от 

основните мотивиращи фактори в тази посока. В исторически план системите 

на заплащане са се променяли, както по отношение на степента на държавна 

намеса в определянето на заплатите, така и по отношение на ролята и 

отговорността на съсловните организации за гарантиране на доходите и 

социалния статус на  работещите в здравеопазването. Към настоящия 

момент, въпреки децентрализацията на средствата за работна заплата, има 

чувствителна разлика в заплатите на работещите в държавни и частни 

лечебни заведения и се прави компромис с приемане на по-ниски 

възнаграждения за сметка на по-висока заетост в здравния сектор. 

Целта на настоящия доклад е да се направи ретроспекция на подходите и 

системите на заплащане, да се направи обзор на нивата на регулация на 
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възнагражденията и да се посочат някои от проблемите, свързани със 

заплащането на труда в здравеопазването. 

 

2. Прилагани подходи и системи на заплащане в здравеопазването 

В исторически план централизиран подход при определяне на 

възнагражденията се прилагаше в годините на социализма във всяка една 

сфера на обществения ни живот, включително и в здравеопазването. 

Заплащането на труда в държавните амбулатории и стационари се 

извършваше по щатни разписания
1
, в които месечният размер на 

предвидената за длъжността основна месечна работна заплата се променяше 

след одобряването на народностопанския план с индивидуално увеличение от 

5 до 15 лв. на период от пет години. Таксите за частната практика на 

медицинските лица също се определяха централно – първоначално със 

заповед № 1665/13.ХІ.1953 г., а от началото на 1962 г. цените са 

преизчислени 10:1 със заповед № 3913 на Министерство на народното здраве 

и социалните грижи
2
. От 1973 г.

3
 обаче частната медицинска практика е 

забранена и до началото на деветдесетте години на миналия век  медицинска 

дейност се осъществяваше само в държавни лечебни заведения, при 

запазване на същия ред и условия за определяне на трудовите 

възнаграждения.  

Още на 18.12.1989 г. беше прието Постановление № 61 на МС за 

преустройство на здравеопазването, с което се възлага на Министерство на 

икономиката и планирането и Министерство на финансите да осигурят с 

плана и бюджета необходимите средства за работна заплата за въвеждане от 

1 януари 1990 г. на нова система от основни заплати в здравеопазването. 

Необходимите средства не бяха осигурени и тази разпоредба беше отменена, 

а заплатите в здравеопазването компенсирани на общо основание съгласно 

Постановление № 121 на МС от 25.06.1991 г. за компенсиране доходите на 

населението. 

Преходът към децентрализация при определяне на работните заплати 

започна с издаване на Постановление № 129 на МС от 05.07.1991 г. за 

преминаване към договаряне на работната заплата. С това постановление 

бяха приети наредба за договаряне на работната заплата и наредба за 

регулиране нарастването и образуването на средствата за работна заплата.  

Отпадна забраната за практикуване на частна медицинска дейност, а 

средствата за заплати в държавните и общинските болници се определяха 

ежегодно със закона за държавния и общинските бюджети. С ПМС № 143 от 

                                                 
1
 Разпореждане № 33 на Министерския съвет от 10 януари 1962 г. за 

съставянето на щатните разписания и контрола върху тях; 
2
 Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.1961 г.; 

3
 Чл. 25, ал. 3 от Закона за народното здраве, обн., ДВ, бр. 88 от 06.11.1973 г.; 
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21.06.1996 г. беше въведена нова система за определяне на работните заплати 

на висшия персонал в държавните здравни органи и заведения, и беше 

регламентирано тримесечно възнаграждение за резултатите от здравната 

дейност. С допълнителните възнаграждения обаче не можеше да се 

превишават одобрените бюджетни средства.  

През януари 1993 г. правителството на проф. Беров възстанови 

социалното партньорство и бяха определени принципите, реда и условията за 

признаване на националната представителност на работодателските и 

синдикалните организации.  Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в 

здравеопазването беше създаден едва през 1997 г., като орган за консултации 

и сътрудничество при уреждането на въпросите на трудовите и 

непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и 

жизненото равнище, които са специфични за отрасъла.  

За да гарантира правата и сигурността на гражданите държавата чрез 

законодателната и изпълнителната власт  участва в социалния  диалог
4
 по 

въпросите на минималната работна заплата, възнагражденията и доходите, 

трудовата заетост, осигуряването, социалните помощи и др. 

Законодателно са формирани три нива на държавна, колективна 

(отраслова) и договорна (организационна) регулация на средствата за 

работна заплата и възнагражденията на работещите в здравеопазването. 

 

3. Държавна регулация 

Елементите на системата за управление на заплатите, които се определят 

на национално равнище са: реда за определяне на основната заплата и 

допълнителните възнаграждения  в държавната администрация, минималната 

работна заплата за страната, структурата и организацията на работната 

заплата на работещите по трудово правоотношение, някои видове и 

минимални размери на допълнителните възнаграждения, средствата за 

работна заплата в държавните търговски дружества – лечебни заведения. 

3.1. Държавата осъществява своята властническа функция в 

здравеопазването чрез структурирана държавна администрация и 

управление на служителите в нея за постигане на добро управление в 

сектора, основаващо се на безпристрастност и професионална независимост 

на държавната служба [1]. Държавата чрез ресорното министерство прилага  

и механизъм за определяне на допустим максимален размер при определяне 

на почасовото заплащане на възнагражденията на лицата, наети във връзка с 

изпълнението на проектите, финансирани по оперативни програми [2].   

Цел на регулацията - да се осигури външно наблюдение и контрол 

върху дейностите, свързани със здравето на нацията и здравното осигуряване 

                                                 
4
 Правилник за организацията и дейността на Съвета за тристранно 

сътрудничество, обн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г. 
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на гражданите; постигане на увереност от страна на националните и 

европейските контролни и одитиращи органи за спазване на принципа на 

доброто финансово управление на средствата за възнаграждения, изплащани 

в рамките на европейските проекти.  

Обхват на регулацията – възнагражденията на държавните служители и 

лицата, наети по трудово правоотношение в администрацията на 

здравеопазването: Министерство на здравеопазването, Националната 

здравноосигурителна каса,  изпълнителните агенции по лекарства, 

трансплантация и медицински одит, и регионалните здравни инспекции. 

Формиране на възнагражденията – реда за формиране и изменение на 

основните заплати по нива и степени на държавните служители и на 

работещите по трудово правоотношение се определя съгласно наредбата за 

заплатите на служителите в държавната администрация [3] и вътрешни 

правила за заплатите на административните структури. Определени са 

минимални и максимални размери на основните заплати по нива и степени, 

както и размерите на допълнителните възнаграждения и реда за тяхното 

получаване. В новия етап на административната реформа, в сила от 1 юли 

2012 г., освен промяна в механизма за формиране на работната заплата в 

администрацията, беше въведено и ограничение служителите на държавата 

да получават допълнителни възнаграждения, които не са обвързани с 

постигнати резултати. Така отпадна възможността служители в здравното 

ведомство да получават възнаграждения за изготвянето на документи или за 

участието им в комисии и експертни групи. 

3.2. Държавата участва в тристранния диалог при договаряне на 

минималната месечна работна заплата за страната и има ангажимент да 

осигури необходимите средства от републиканския бюджет за покриване на 

увеличените разходи в бюджетните организации и държавната 

администрация.   

Цел на регулацията - да се гарантира социалният минимум на доходите 

и да се увеличи приходната част в бюджета на Националната 

здравноосигурителна каса с размера на здравноосигурителните вноски, 

изчислявани на база минимална месечна работна заплата за страната.  

Обхват на регулацията – трудовите възнаграждения на най-ниско 

квалифицираните работници и служители, включително работещите в 

здравните и лечебните заведения. 

3.3. Държавата отпуска средства от републиканския бюджет, извън 

бюджета на здравното осигуряване, за специфични здравни дейности и 

издръжка на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.  

Цел на регулацията - с допълнително отделяните средства от 

централния бюджет за здравеопазване да се финансират разходите за 

специфични дейности, които са извън основния пакет дейности на здравното 

осигуряване, включително и за здравно неосигурените граждани - спешната 
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медицинска помощ, стационарната психиатрична помощ, трансфузионната 

хематология, редките заболявания, трансплантацията и др. 

Обхват на регулацията – трудовите възнаграждения на служителите в 

националните центове по трансфузионна хематология; по наркомании; по 

заразни и паразитни болести; по радиобиология и радиационна защита; по 

обществено здраве и анализи; центровете за спешна медицинска помощ в 

страната; Националния съвет по наркотичните вещества; Центъра „Фонд за 

лечение на деца”; Центъра „Фонд за асистирана репродукция”; 

ведомствените болници – Военномедицинска академия (към Министерство 

на отбраната), Транспортна болница (към Министерство на транспорта), 

Болницата на МВР (към Министерство на вътрешните работи), 

Правителствена болница (към Министерския съвет); лечебните заведения за 

осигуряване на медицинска помощ на лишените от свобода (към 

Министерство на правосъдието).  

Формиране на възнагражденията – заплатите на работещите в тези 

здравни и лечебни заведения се определят в рамките на бюджета на 

съответното ведомство, разчетени на база средна месечна брутна заплата на 

едно лице. Размерът на средствата за работна заплата се променя при 

планирано процентно увеличение със закона за бюджета на страната или 

инцидентно от вътрешно преразпределение на утвърдените средства на 

първостепенния разпоредител. Ведомствените болници разпределят 

допълнителни възнаграждения от приходите им по договора с Националната 

здравноосигурителна каса. 

3.4. Държавата определя и  механизмът на нарастване на средствата за 

работна заплата в търговските дружества - лечебните заведения с над 50 

на сто държавно или общинско участие в капитала, чрез инструкция на 

министъра на здравеопазването [4].  

Цел на регулацията – със създаване на държавни и общински търговски 

дружества да се стимулира стопанския оборот в здравеопазването и да се 

уеднаквят  възможностите за ефективно управление на дейността и 

човешките ресурси на тези дружества с частните лечебни заведения. 

Едновременно с това се цели средствата за работна заплата в търговските 

дружества – лечебни заведения с държавно или общинско участие в капитала 

да нарастват пропорционално на приходите им от извършени здравни услуги 

и да се задържат на достигнатото равнище, ако дружеството влошава 

финансовия си резултат и не се издължава към доставчиците си. 

Обхват на регулацията – възнагражденията на наетите по трудово 

правоотношение работници и служители в търговските дружества – лечебни 

заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала – 

университетските болници, областните болници, общински лечебни 

заведения, комплексни онкологични центрове, и др. 

Формиране на средствата за работна заплата и възнагражденията – 

регламентиран е норматив за увеличаване на средствата за работна заплата в 
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търговските дружества - лечебни заведения в зависимост от финансовия им 

резултат, а тези от тях, които приключват отчетното тримесечие със загуба, 

увеличават загубата и просрочените задължения спрямо предходното 

тримесечие, не могат да увеличават средствата си за работна заплата. 

Санкцията за превишен размер на начислени средства за работна заплата е 

намаляване с една минимална работна заплата за страната на тримесечното 

възнаграждение, получавано от членовете на органите на управление на 

търговските дружества – лечебни заведения за извънболнична и болнична 

помощ, като в същото време през следващите тримесечия не може да се 

увеличават средствата за работна заплата до компенсиране размера на 

превишението. 

Търговските дружества – лечебни заведения за извънболнична и 

болнична помощ, които приключват финансовата година с печалба по 

счетоводния баланс, имат положителен финансов резултат и нямат 

просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, не са обвързани с 

регламентирания норматив на увеличение и могат да образуват средствата си 

за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.  

Индивидуалните трудови възнаграждения на наетите в държавните и 

общински дружества се определят съгласно вътрешните правила за работната 

заплата, които съдържат реда, условията и процедурите при определянето на  

основните заплати по длъжности,  видовете допълнителни трудови 

възнаграждения, критериите за определяне на възнагражденията за 

постигнати резултати, и др. 

Към регулираното нарастване и образуване на средствата за работна 

заплата на държавните и общинските търговски дружества се отнася и 

определянето на максималния размер на възнаграждението на техните 

органи за управление и контрол – законодателят предвижда обвързване на 

възнагражденията по договорите за управление с ръста на средната брутна 

работна заплата на лечебното заведение, но не повече от дванадесет 

минимални месечни работни заплати за страната за изпълнителния директор 

или управител, и не повече от четири за другите членове [5]. Средствата за 

възнаграждение на управителните органи на търговските дружества не се 

включват в средствата за работна заплата на персонала. 

3.5. Държавата детерминира и възнагражденията за избор на лекуващ 

лекар или  екип, съгласно разпоредбите на наредба за достъп до медицинска 

помощ [6].  

Цел на регулацията – с поставянето на горна граница на сумата, която 

може да бъде платена за избор на лекар и екип, както и забраната да се 

заплаща такава услуга при условие, че има само един специалист, се цели да 

не се злоупотребява с доверието на пациентите. По-конкретно това се 

изразява в ограничаване на възможностите да се определя висока цена на 

услугата избор на лекар или екип, която не съответства на сложността, 

тежестта и риска при извършване на съответните манипулации или операции. 
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Цели се още да бъде гарантирано правото на всеки на медицинска помощ в 

необходимия обем и качество, независимо от това дали се е възползвал от 

правото да избере  лекуващ лекар или екип. 

Обхват на регулацията – допълните възнаграждения на избрания 

лекуващ лекар или участник в операционния екип. Лечебните заведения са 

длъжни да поддържат електронен регистър на пациентите и съответния 

изпълнител на услугата „избор на лекуващ лекар и екип”, който на всяко 

тримесечие се изпраща в съответната регионална здравна инспекция за 

анализ и последващ контрол от Изпълнителната агенция „Медицински одит”.  

Формиране на възнагражденията – съгласно вътрешните правила за 

работната заплата избраните лекари или участници в операционните екипи 

получават персонално възнаграждение, което представлява процент от 

платената от пациента сума  съгласно ценоразписа на лечебното заведение. 

Останалата част от сумата, платена за избор на лекар или екип остава в 

бюджета на лечебното заведение за покриване на текущи разходи. Тези 

персонални възнаграждения не се изключват от регулираните средства за 

работна заплата на лечебните заведения – търговски дружества с над 50 на 

сто държавно или общинско участие в капитала.  

 

4. Колективна (отраслова) регулация  
На това равнище се гарантира достъпа на населението до медицинска 

помощ и безопасността на пациентите, разпределението на публичния ресурс 

на здравното осигуряване и колективното трудово договаряне за отрасъла. 

Базово изискване за осигуряване на достъпа до медицинска помощ и 

безопасността на пациентите е наличието на достатъчен брой медицински 

персонал и гарантиране на  необходимите по обем и качество здравни услуги, 

независимо от местонахождението или вида на лечебното заведение, в което 

се предоставят. Затова здравната политика включва приемането на стандарти 

по утвърдените в медицината специалности с минимални изисквания за 

нивата на компетентност на съответните структури. Медицинските 

стандарти са приетите с консенсус от медицинските дружества правила за 

поведение в съответната специалност. Те са задължителни за  всички 

медицински практики и лечебни заведения, независимо от собствеността и 

източниците на финансиране. Със заложените в медицинските стандарти 

императивни изисквания за минимален брой персонал и определена 

квалификация те влияят пряко върху разходите за персонал и необходимия 

размер на средствата за работна заплата. 

Социалната отговорност за саморегулация на здравноосигурителната 

система се възлага на Надзорния съвет и управителя на здравната каса, и на 

съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина 

чрез участието им в преговорите и подписването на национален рамков 

договор за медицинска и дентална дейност. Управителят на НЗОК се избира 

от Народното събрание, а в надзорния съвет чрез свои представители 
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участват държавата, синдикатите и пациентските организации. Другата 

страна в колективните преговори е Българският лекарски съюз и Българският 

зъболекарски съюз. В преговорния процес не е включена съсловната 

организация на фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните към тях медицински специалисти, въпреки проблемите със 

заетостта и заплатите на тези кадри. Лечебните заведения също нямат 

представители, което нарушава правата и интересите им на изпълнители на 

медицински и дентални дейности. Защото след договорените условия и цени 

в националните рамкови договори лечебните заведения подписват типови 

договори, в които не могат да се включват клаузи, извън рамката на вече 

договореното между здравноосигурителната каса и съсловната организация.  

Това равнище на регулация е особено важно по отношение делегирането 

на част от функциите от държавата на съсловните организации в 

здравеопазването. Като договорни партньори на НЗОК Българският лекарски 

съюз и Българският зъболекарски съюз са участници в регулаторната схема 

за регионалното разпределение на дейности и специалисти. Статутът им на 

страна при ежегодното подписване на договор за цените и обемите на 

медицинската и денталната помощ, по които се плаща на лечебните 

заведения, определя двете основни съсловни организации също и като 

носители на права и отговорности по отношение разпределението на 

ограничения финансов ресурс на здравната каса между изпълнителите на 

медицински и дентални дейности. Икономическата криза и бюджетните 

ограничения оказват допълнителен натиск върху дейността на лечебните 

заведения и себестойността на предлаганите от тях здравни услуги, а оттам и 

върху възможностите да се увеличават възнагражденията на работещите в 

здравеопазването. 

 

5. Договорна (организационна) регулация  
На това ниво се упражнява изключителното право на синдикатите в 

организацията да преговарят и сключват колективен трудов договор с 

работодателя [7]. 

Колективното трудово договаряне в лечебните заведения има за цел 

увеличение на заплатите, което да е обвързано с добавената стойност на 

осъществяваната медицинска дейност и предлаганите здравни услуги.  

Договорените в колективния договор работни заплати и  допълнителни 

възнаграждения са база при индивидуалното договаряне за работниците и 

служителите, които са членове на синдикалната организация, страна по 

договора, и за работниците и служителите, присъединили се към договора. 

В лечебни заведения, в които няма сключен колективен трудов договор, 

и за работниците и служителите, които не са се присъединили към КТД, се 

прилагат клаузите на вътрешните правила за работна заплата, които са 

задължителен вътрешен нормативен акт на работодателя. 
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6. Проблеми, свързани със заплащането на труда в здравеопазването 
Възприетият в нашето законодателство модел на задължително здравно 

осигуряване изисква по същество постигането на информираност на 

обществото не само по отношение на обема, реда и условията за получаване 

на здравни услуги, но и за ефективното разходване на публичните ресурси в 

лечебните заведения. Прилагането на принципа за прозрачност доведе до 

огласяване на някои лекарски възнаграждения от избор на екип, което от своя 

страна предизвика много негативни обществени нагласи. Но това са размери 

на индивидуални лекарски възнаграждения, несравними с тези, които в 

масовия случай получават работещите в държавните и общински лечебни 

заведения. Те дори не могат да бъдат определени като работна заплата над 

средната за страната. Именно ниските доходи пораждат и много проблеми в 

здравеопазването. Някои от тях са следните: 

1. Има много вакантни длъжности в центровете за спешна медицинска 

помощ в страната и другите бюджетни здравни и лечебни заведения 

(центровете по трансфузионна хематология, държавните психиатрични 

болници, и др.), което се дължи на ниското заплащане и неблагоприятните 

условия на работа. 

2. В повечето лечебни заведения няма достатъчно средства, за да може 

при промяна със закон на заплатите за най-ниско  квалифицирания персонал 

да се увеличават и заплатите за всички следващи длъжностни степени, поне с 

ръста на минималната работна заплата за страната. При невъзможност това 

да бъде направено се нарушават диапазоните в системите на заплащане и се 

демотивира квалифицирания персонал, поради уравниловка в заплатите. 

3. Регулираният с НРД обем и договорените ниски цени на медицинските 

дейности, по които се разплаща здравната каса, поставят търговските 

дружества - държавни и общински лечебни заведения в невъзможност да 

изпълнят законовите изисквания и да увеличават средствата за работна 

заплата. Поради това, в конкуренция с частния сектор, тези лечебни 

заведения нямат достатъчен ресурс да привличат и задържат персонал от 

дефицитните специалности (най-вече анестезиолози, патолози, педиатри, 

лъчетерапевти, и др). 

4. Възнагражденията за избор на лекар и екип трябва да се изключват от 

регулираните средства за работна заплата в държавните и общински лечебни 

заведения за болнична помощ, за да не се създава конфликт между 

клиничните и параклиничните специалисти. Защото с размера на 

възнагражденията, които получават за операцията хирурга, анестезиолога и 

операционната сестра/акушерка се намаляват средствата за допълнително 

възнаграждение за постигнати резултати на специалистите в клиничните 

лаборатории, в образната диагностика, в трансфузионната хематология, и др. 

Въведеното заплащане за избор на лекуващ лекар и екип предизвиква 

обществено недоволство, но се явява единственият начин да се мотивират 
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изявените медицински кадри, за да се спре „преливането” на специалисти 

към частните лечебни заведения. 

 

7. Заключение 

Постигането на двете основни цели на здравната система – достъп до 

висококачествени здравни грижи и ефективно използване на публичните 

ресурси е свързано с реформиране на сектора и активна политика по 

отношение мотивирането и развитието на човешките ресурси. Към 

настоящия момент обаче икономическата криза, не само в нашата страна, но 

и в страните членки на ЕС, налага ограничение на публичните разходи, като 

една от основните мерки в тази насока е ниският ръст на заплатите в 

здравеопазването. Въпреки това в сектора се наблюдава висока заетост, 

използване потенциала на висококвалифицирани специалисти, участие в 

научни изследвания и иновации, което е гаранция за запазване капацитета и 

бъдещо развитие на човешките ресурси в здравеопазването. 
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Abstract. Personnel layoffs become more and more increasingly topical theme in the light 

of the deepening tendency of Bulgarian employers towards reduction of labor costs. 

Although of interest are the reasons causing a necessity of layoffs, as well as their effects on 

the people who loose their jobs, the present paper examines first of all the influence of 

layoffs over the satisfaction and productivity of the remaining in the organization personnel. 

In this connection there are presented the results from a study conducted in a large business 

organization.  

Keywords: layoffs, management, personnel, productivity, satisfaction. 
 

1. Въведение 

Задълбочаващата се икономическа криза предизвиква непрекъснат спад в 

обема на дейността и приходите на стопанските организации, което ги 

притиска да търсят начини за редуциране на своите разходи, включително 

трудовите. Едно от най-актуалните стратегически решения в тази посока са 

съкращенията на персонал. Факт е, че те директно облекчават организацията 

във финансово отношение, но в същото време ако не се осъществяват 

правилно могат да нанесат огромна вреда върху нейната ефективност и 

рентабилност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. От една 

страна, освобождаването на персонала въз основа на нерационални критерии 

може да лиши организацията от най-способната и качествена работна сила, 

което силно да влоши конкуретното й предимство и да постави под въпрос 

способността й да оцелее и преодолее кризисния период. От друга страна, 

неблагоприятните реакции на съкратените могат да уронят организационната 

репутация и до голяма степен да гарантират провала на евентуалните й 

бъдещи усилия за привличане на персонал. Освен това последиците от 

съкращенията върху оставащия персонал имат потенциал до такава степен да 

понижат неговата производителност, че да неутрализират напълно и дори 

многократно да превишат позитивните ефекти от намалените трудови 

разходи. А на свой ред влошената производителност неизбежно се отразява в 
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намаляване на приходите, което е много вероятно да предизвика нови вълни 

от съкращения с цел реализиране на икономии. Именно тези изключително 

съществени последици са предмет на разглеждане в настоящия доклад, който 

представя резултатите от изследване, проведено в голяма стопанска 

организация  
 

2. Концептуална рамка на емпиричното изследване 

„БДЖ Товарни превози” ЕООД е дъщерно дружество на „Холдинг 

Български държавни железници” ЕАД, което извършва железопътни превози 

на масови товари на територията на Република България, включително 

комбинирани превози от всички морски и речни пристанища и дейности, 

свързани с поддръжката и ремонта на подвижния състав (вагони и 

локомотиви). Дружеството има структури на територията на цялата страна, а 

управлението му е базирано в гр. София. Изследването се провежда в „БДЖ 

Товарни превози” ЕООД - Бизнес център Бургас, където работят 70 души.  

Избраният обект на изследване не е случаен. Напоследък ситуацията в 

„БДЖ Товарни превози” е тема с широк отзвук в медийното пространство, 

която поддържа своята актуалност именно във връзка с вълните от масови 

съкращения, стартирали преди три години и придружаващите ги протести от 

страна на работещите. Последните съкращения на персонал са извършени 

през 2012 г., което провокира изследователския интерес към разкриване на 

ефектите от тях върху „оцелелите” в организацията.    

Управленската структура на бизнес центъра е изградена от 16 

мениджърски позиции, разпределени по следния начин: висш мениджмънт – 

„Ръководител бизнес център” и „Заместник ръководител бизнес център”; 

среден мениджмънт – „Ръководител маневрена дейност” и „Ръководител 

търговска експлоатация”; низов мениджмънт – „Възлов диспечер” (5 души) и 

„Ръководител смяна” (7 души). Административното звено включва отдел 

„Труд и работна заплата” (2 души), отдел „Счетоводство” (2 души) и 

длъжностите „Технически ръководител”, „Експерт по здравословни и 

безопасни условия на труд”, „Юристконсулт”, „Синдикален лидер (КНСБ)” и 

други – общо 12 административни служители. Работниците са 42 души и 

заемат длъжностите „Вагоноописвач”, „Маневрист”, „Маневрен стрелочник”, 

„Търговски ръководител” и „Вагонооператор” (разпределени в четири 

смени).  

Целта на изследването бе да се проучи политиката за извършване на 

съкращения на персонал и съответно управлението на ефектите от тях върху 

оцеляващата работна сила. Постигането на тази цел се гарантира 

посредством следните задачи:  

1. Да се изследва процеса и методите за реализиране на съкращения на 

персонал. 

2. Да се изследват ефектите от съкращенията върху наличния персонал. 
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3. Да се формулират евентуални препоръки към ръководството за по-

успешно управление на ефектите от съкращенията при аргументирана 

необходимост от това. 

Необходимата информация бе събрана чрез дълбочинно 

полуструктурирно интервю със заместник ръководителя на бизнес центъра и 

анонимно анкетиране на 40 души - представители на работниците, низовите 

мениджъри и административните служители. Размерът на извадката дава 

основания тя да се приеме за представителна. С цел улесняване 

статистическата обработка на информацията, анкетната карта включи 20 

затворени въпроса, а с оглед подпомагане на интерпретацията и обогатяване 

на заключенията се предвидиха и възможности за свободен коментар. Въз 

основа на доброволността на участието квотата на възвръщаемост бе висока, 

при това с нищожни пропуски при попълване на картата. Следователно 

изследването може да се счита за достатъчно издържано в методологически 

аспект. 
 

3. Политика за реализиране на съкращенията в организацията   
През последните години съкращенията на персонал очевидно са се 

превърнали в елемент на т.нар. корпоративна култура. Решенията за тяхното 

извършване се вземат от централното управление на Дружеството, което 

регламентира както категориите длъжности, отдели и управленски равнища, 

които ще бъдат засегнати, така и конкретния брой на съкратените (например 

през 2011г. съкращенията са адресирани към 19 административни служители, 

а през следващата година засягат 11 работници). Съответно ръководството на 

конкретната бизнес единица няма влияние и не може да избегне тези 

решения, а ги приема като задължителен ангажимент. Въпреки това то 

безспорно има контрол върху избора на самите съкратени, който се 

осъществява колективно от висшите, средните мениджъри и синдикалния 

лидер.  

Принципно организациите използват различни критерии при 

съкращенията на персонал. Например ако организационната стратегия е 

насочена към специализация в определени функционални области, то тогава 

съкращенията са свързани с елиминиране на останалите и критерий за избор 

е заеманата длъжност или изпълнявана функция. Ако възнагражденията на 

персонала се базират на продължителността на трудовия стаж в 

организацията, то тогава най-вероятен критерий при съкращения също е 

стажа. Според заместник ръководителя на бизнес центъра съкратените се 

избират въз основа на оценките на трудовото си представяне, като целта е 

организацията да запази най-качествените си работници и служители и 

постепенно да се освободи от слабите изпълнители. Въпреки че в този 

подход има много рационална логика, за съжаление не се потвърждава от 

нито един от респондентите. Оказва се, че основната част от персонала не е 

наясно с критериите за избор на съкратените (53%), а останалите се 
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раздвояват почти равностойно в своето мнение – според 25% съкращенията 

са резултат от личното негативно отношение и пристрастия на ръководството 

към определени подчинени, а 22% посочват като основен влияещ фактор 

възрастта. Един от респондентите пояснява, че най-често жертва на 

съкращения стават работещите, наближаващи пенсиониране.   

Възниква въпроса каква е причината за това огромно разминаване в 

мненията на субекта и обекта на съкращенията. Според заместник 

ръководителя персонала в организацията се атестира периодично, с което се 

осигуряват достатъчно надеждни критерии за избор на съкратените. Оказва 

се обаче че този процес протича незабелязано за самите работещи и 

резултатите от него остават неизвестни за тях – 93% никога не са виждали 

атестационен формуляр и съответно не са наясно с оценката на своето 

трудово представяне. Най-вероятно поради това те не са в състояние да 

отчетат влиянието на тази оценка като фактор при избора на съкратените. 

По презумпция синдикатите би трябвало да защитават правата на 

работещите (като най-често акцентират върху продължителността на стажа 

като защитен механизъм при съкращения). Въпреки че според заместник 

ръководителя списъкът с предложените за съкращение и конкретните 

основания за това винаги се съгласува със синдикалния лидер в 

организацията, според 89% от анкетираните неговата роля е чисто формална 

и влиянието му сведено до минимум. Един от участниците пояснява, че той 

демонстрира известна ангажираност към проблемите на персонала, но тя е 

по-скоро фиктивна и привидна, отколкото свързана с осигуряване на някаква 

реална подкрепа или защита, включително при съкращения. 

Съкращенията са болезнена тема и имат висока икономическа и социална 

цена за самите съкратени, защото освен всичко друго загубата на работното 

място директно влошава тяхното благосъстояние и жизнен стандарт. В 

същото време полагането на грижи за облекчаване на последствията от тях е 

както израз на социално отговорно поведение, така и юридически 

ангажимент от страна на организацията - изплащането на обезщетение в 

размер поне четири пъти колкото последното месечно брутно 

възнаграждение е регламентирано от трудовото законодателство [1]. Според 

заместник ръководителя организацията винаги обезщетява съкратените в 

посочения размер, а нерядко и в по-висок (вероятно когато са по-

високостоящи в йерархията). Няма практика да се организират мероприятия 

със символичен характер като официално изпращане или връчване на 

някакъв подарък например.  

Според ръководителя предстоящите съкращения и възникналата 

необходимост от тях не се обсъждат с персонала, което се счита за утвърдена 

фирмена политика. Също така няма практика за предварително уведомяване 

на съкратените. Въпреки липсата на официално предизвестие обаче 87% от 

работещите обикновено научават по някакъв начин за предстоящите 
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съкращения, което им дава възможност в известна степен да се подготвят 

психически за последствията.  

Принципно мениджърите често нямат желание да съобщават неприятни 

новини (особено на служители, които са се справяли добре с работата си 

досега). В резултат на този дискомфорт някои от тях са склонни до такава 

степен към уклончивост, че биват обвинявани в малодушие, липса на яснота 

и директност, а други са толкова директни до степен на грубост и незачитане 

човешкото достойнство. В изследваната организация съкратените се 

информират лично от заместник ръководителя посредством връчването на 

писмена заповед, която има безусловен характер, не подлежи на обяснение и 

обсъждане и влиза в действие от същия момент.  

Твърде често съкращенията на персонал водят до значителни изменения 

в трудовата ситуация и най-вече нарастване на трудовото натоварване, което 

нерядко кореспондира с по-дълго работно време и по-кратки отпуски. Това 

свръхнатоварване може до такава степен да влоши производителността, че да 

се наложат инвестиции в допълнително обучение и дори повторно наемане на 

работна сила. За да избегнат това някои организации се опитват след 

съкращенията да реорганизират и преструктурират работата и процесите. 

Според 93% от респондентите не се извършват никакви изменения или 

подобрения в тази насока, а оставащият персонал просто се нагърбва с 

трудовите ангажименти изпълнявани преди от няколко души, тоест 

съвместява по няколко длъжности. 
 

4. Ефекти от съкращенията върху наличния персонал  
Една неадекватна политика за извършване на съкращенията има 

потенциал да повлияе изключително негативно върху удовлетворението, а 

оттук и върху морала и производителността на оставащия персонал.  

Преди всичко преобладаващата част от анкетираните (67%) не са 

убедени, че извършените съкращения са оправдани и наистина необходими. 

Понастоящем бизнес центърът обслужва основно терминалите на 

пристанище Бургас, което е най-голямото българско пристанище, но през 

последните години поетапно части от него бяха отдадени на концесионери. 

Това доведе до обособяването на няколко частни пристанищни оператора 

(БМФ Порт Бургас, КРЗ Порт Бургас и др.), обслужвани приоритетно от 

частни жп превозвачи и въпреки че тази конкуренция неизбежно води до 

спад в обема на обработваемите товари, според работещите той не изисква 

толкова голямо редуциране на персонала. Това е предпоставка за възникване 

на съмнения и липса на доверие в компетенциите и добрите намерения на 

ръководството на Холдинга, а и на самата бизнес единица. Тъй като 

необходимостта от съкращения не се обсъжда с персонала, масовите 

протести срещу тях не са изненадваща реакция.  

Основната част от респондентите (85%) не възприемат избора на 

съкратените като справедлив. Въпреки че справедливостта е твърде размито 
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и субективно понятие, този резултат е логично следствие от непознаването на 

самите критерии за избор.  

Очевидно липсата на своевременно предупреждение, както и самия стил 

на поднасяне на новината са причините 87% от респондентите да не 

одобряват начина, по който биват информирани съкратените.  

В същото време въпреки липсата на признание и уважение 

(демонстрирани например чрез достойно отношение към съкратените или 

организиране на събития с церемониален характер), според 78% от 

работещите работодателят полага достатъчно грижи за съкратените 

служители -  вероятно това се дължи на удовлетворението от получаваните 

обезщетения. 

Удовлетворението е доста сложна и абстрактна концепция, но в общия 

случай може да се счита за повлияно както от възприятията за справедливост 

в получаваното отношение, така и от степента на задоволяване на 

индивидуалните потребности. 

Възнагражденията на почти всички анкетирани (95%) са запазили своя 

размер след съкращенията. От една страна липсата на понижение на 

заплащането е адресирано към задоволяване на физиологичните нужди на 

работещите. От друга страна обаче липсата на увеличение в заплащането е 

предпоставка за неудовлетворение поради понижаване на възприятията за 

справедливост в следствие на нарушения баланс между увеличаване на 

личните усилия и запазване на възнагражденията.  

Най-често след съкращенията чувството за сигурност на работното място 

намалява. Оказва се, че 98% от респондентите предвиждат нови съкращения 

на персонал, което е разбираемо, тъй като тези очаквания се подхранват от 

няколко източника. Първо, в повечето случаи съкращенията се реализират на 

вълни, а не наведнъж. Второ, предстоят избори, а досегашната практика е 

демонстрирала, че при всяка смяна на правителството се подменя и 

ръководния състав на бизнес единицата, а той на свой ред пристъпва към 

подмяна на персонала. Трето, въпреки неколкократните отлагания 

предстоящата приватизация на Дружеството е просто въпрос на време.   

 Трябва да се отбележи, че сама по себе си заплахата от възникване на 

необходимост от съкращения не води до несигурност на работата. Тя 

възниква когато работещите не са убедени, че ще оцелеят при бъдещите 

съкращения, а също така и когато се съмняват, че ще си намерят друга 

подходяща работа. В светлината на горепосочените обстоятелства и високата 

безработица в региона, не е изненадваща общата песимистична нагласа - 85% 

се опасяват, че този път няма да оцелеят.  

Потребността от сигурност е вродена човешка нужда и въпреки че 

определени равнища на несигурност и безпокойство могат да бъдат полезни 

и да повишават производителността, прекалено високите равнища винаги 

влияят негативно върху удовлетворението от трудовата ситуация, морала и 

лоялността към организацията. Доказателство за това е, че 75% от 
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респондентите не изпитват загриженост и ангажираност към своя 

работодател, както и гордост че работят за него. 

Според 72% от участниците атмосферата в организацията значително се 

е влошила след съкращенията, като е станала по-напрегната и враждебна. 

Този дисфункционален климат при всички случаи се отразява 

неблагоприятно върху възможностите за задоволяване на социалните 

потребности и нуждата от принадлежност. 

Под въпрос са и потребностите от признание и уважение - основната част 

от персонала (76%) не смятат, че „оцеляването” им  след съкращенията е 

жест на признание за способностите и усилията, които влагат в работата си. 

Дори напротив – доминират впечатленията за обидно и недостойно 

отношение към персонала и особено към по-възрастните. 

Оказва се, че на практика след съкращенията е възпрепятствано 

задоволяването на почти всички основни потребности в петстепенната 

йерархия на Маслоу [2]. 

В същото време трудовото натоварване при почти всички анкетирани 

(90%) значително се е увеличило след съкращенията. Според тях има особено 

натоварени периоди, които са твърде стресиращи и изтощителни и вероятно 

като следствие от това 85% посочват, че качеството на работата им се е 

влошило след съкращенията. 

Често естеството на трудовите ангажименти е свързано не само с 

промяна в количеството на натоварването, но и с промяна в качеството или 

съдържанието на самата длъжност - тя носи повече вътрешно удовлетворение 

на своя изпълнител, което се отразява положително върху неговия морал и 

производителност. Оказва се обаче че 69% от работещите не считат работата 

си за по-интересна и разнообразна след съкращенията. Вероятно това се 

дължи на съществуващото сходство между съвместените длъжности по 

отношение на съвкупността от задачи или на общото негативно отношение 

на персонала към трудовата ситуация. Освен това според 73% понастоящем 

работата е свързана с много повече отговорност и в същото време със 

засилване на външния контрол върху изпълняваните дейности, което се 

възприема като твърде стресиращо, ограничаващо и предразполагащо към 

грешки. 
 

5. Обобщени изводи и препоръки за управление на ефектите от 

съкращенията 

Съкращенията са преди всичко средство за реализация на 

организационната стратегия. Ако тази стратегия е погрешно дефинирана, то 

едва ли те могат да решат краткосрочните и дългосрочни проблеми на 

организацията. Освен това много е възможно редуцирането на разходите да е 

постижимо и чрез други, не толкова драстични и по-безболезнени варианти. 

Очевидно ръководството на бизнес центъра не е инициатор, а само 

изпълнител на съкращенията като директива. Въпреки това проведеното 
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изследване очерта доста негативни ефекти в следствие на начина, по който те 

се извършват. Наличната работна сила е обезверена, подозрителна, объркана, 

подтисната, обидена, неудовлетворена, слабо мотивирана, свръхнатоварена, 

ниско производителна и негативно настроена към управлението на бизнес 

центъра. Това означава, че е необходимо усъвършенстване на процеса, 

свързан със съкращенията с оглед по-успешно и елегантно управление на 

ефектите от него. При всички случаи се налага засилване на вертикалната 

комуникация в организацията. Освен това, вероятно в резултат на стремежа 

към централизация в управлението при последните съкращения е премахната 

позицията „Експерт по човешките ресурси”. Тъй като липсата на подобен 

специалист очевидно се отразява, синдикалният лидер би могъл частично да 

поеме ангажиментите в тази област, с което да подпомогне мениджмънта при 

управлението на ефектите от съкращенията. 
 

Изясняване на необходимостта от съкращения 

Принципно подчинените са склонни да се съпротивляват на всички 

решения (включително по повод на съкращенията), в чието вземане нямат 

участие и им се налагат авторитарно. Това е особено валидно, когато 

съкращенията не засягат по-високостоящите управленски нива, а само “най-

евтините” служители, което подава сигнал, че организацията няма чак 

толкова сериозни финансови затруднения. Когато подчинените не са 

убедени, че съкращенията са наистина необходими, а ги приемат за резултат 

от некомпетентност на мениджмънта или стремеж към реализиране на 

икономии на всяка цена, това създава предпоставки за неудовлетворение, 

съпротива и загуба на доверие в управлението. 

В условия на съкращения мениджмънтът често реагира чрез блокиране 

на комуникациите и отдръпване от работната сила. Тази стратегия обаче е 

напълно погрешна, защото именно тогава хората изпитват най-остра нужда 

да научат както конкретни детайли за най-близко бъдеще, касаещи тяхната 

лична съдба, така и информация във връзка със съдбата на организацията 

като цяло в по-далечен план. В този смисъл улесненият достъп до 

ръководството е важен – той съкращава пътя на информацията и съдейства за 

избягване на нейното деформиране. При всички случаи е необходима пълна 

информираност, ясно и адекватно обяснение за причините, пораждащи 

необходимост от съкращения. От една страна, част от тях може да са 

неизвестни за работещите, а от друга страна - фактът, че ръководството 

отделя време и усилия за това (независимо от конкретното съдържание на 

самото обяснение) символизира зачитане на достойнството на подчинените. 

Организирането на групови срещи за обсъждане на промените, свързани 

със съкращенията, насърчава хората да споделят своите реакции. Разбира се 

тези срещи трябва да се организират и ръководят от хора с добри 

междуличностни умения и сензитивност. Наистина това е свързано със 

загуба на човекочасове, но като се има предвид че производителността на 
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работната сила вече страда поради нейната резсеяност и демотивация, 

всъщност ползите от тези срещи могат многократно да превишат разходите 

от изгубените работни часове. 

Също така е желателно да се използват множество канали за предаване 

на информацията. Тъй като в периоди на стрес и несигурност хората често се 

влияят от реакциите на своите колеги, тоест настройват се взаимно, 

неформалните лидери имат ключова роля поради силното си влияние върху 

останалите. Това налага полагане на усилия за тяхното убеждаване в 

реалната необходимост от съкращения на персонал.  
 

Изясняване на критериите за извършване на съкращения 
Критериите, използвани при избора на съкратените никога не са 

достатъчно справедливи за всички. Преди всичко справедливостта е 

субективна категория – ако организацията съкращава въз основа на трудовия 

стаж, това се приема за справедливо от страна на по-старшия персонал; 

аналогично ако съкращава въз основа на оценките на трудовото представяне, 

то това е справедливо за най-добрите изпълнители. Въпреки че критериите са 

въпрос на политика от страна на самото ръководство, при всички случаи е 

необходима яснота и стриктно придържане към тях по отношение на всички 

категории длъжности и управленски равнища.  

Използването на трудовото представяне като критерий за съкращения 

изисква много прецизно да се определят кои са онези служители, които дават 

на организацията по-малко като производителност, в сравнение с това което 

получават като заплата и други социални придобивки. В същото време е 

абсолютно задължително оценката на трудовото представяне да е ясна и да се 

възприема като обективна от подчинените, което налага подобряване на 

системата за оценяване на персонала в организацията.  
 

Своевременно предупреждаване на съкратените  

От една страна, съкратените задължително трябва да бъдат своевременно 

известени (в едномесечен срок) за предстоящото закриване на работното 

място и е учудващо как организацията се справя с нарушаването на 

законодателните регламенти в това отношение. Между другото факт е, че 

има няколко повдигнати съдебни обвинения и дори вече две дела, спечелени 

от съкратени. 

От друга страна, поддържането на информационно затъмнение (вероятно 

за предотвратяване на евентуалната съпротива от страна на работната сила) 

всъщност се оказва невъзможно, тъй като активизира неформалната 

комуникационна мрежа и каналите за слухове. А когато тази мрежа се 

превърне в основен информационен източник, разпространението на 

недостоверна информация лесно може да излезе извън контрол, да развихри 

фантазиите на потенциалните жертви, да създаде предпоставки за съпротива 

и недоволство и в крайна сметка сериозно да навреди на организацията.  
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Проявяване на сензитивност при известяване на съкращенията 

Въпреки че финансовите аспекти са безспорно важни, освен чисто 

материално изражение грижите за съкратените могат да приемат и 

множество други (нематериални) форми, целящи запазване най-вече на 

тяхното достойнство и професионално самочувствие. Детайлите или начинът 

на поднасяне на информацията на подчинените, обект на съкращение, трябва 

да демонстрира ангажираността и уважението на ръководството към тях. 

Естествено нейното съдържание, само по себе си е достатъчно неприятно и 

болезнено, но внимателното избиране на момента на нейното съобщаване, 

както и на съответните изразни средства могат до голяма степен да облекчат 

страданията на съкратените. По тези причини заместник ръководителят 

трябва да бъде особено внимателен към своя комуникационен стил. Освен 

това според социолозите важните промени в живота на хората трябва да се 

придружават от някакви формални (официални) церемонии, които им 

помагат да ги осъзнаят и съответно да ги приемат по-лесно.  
 

Препроектиране на процесите и методите на работа  
С оглед намаляване на трудовото натоварване и повишаване 

ефективността на работата след съкращенията задължително е да се извърши 

препроектиране и преструктуриране на дейностите и процесите. Това може 

да се изрази например както в премахване на част от предишните трудови 

задачи, които вече не се възприемат като полезни или важни (тоест с ниска 

стойност), така и в избягване на излишното дублиране в задълженията.  

Препоръчително е да се привлече участието на подчинените с 

предложения и креативни решения за по-ефективно организиране на 

трудовата среда. Възможно е за това да се предвидят и възнаграждения, но 

включването им в решения, касаещи тяхната съдба,  само по себе си действа 

мотивиращо, тъй като възстановява чувството им за контрол над ситуацията.  

6. Заключение 

Процесът на извършване на съкращения е труден и ръководството на 

организацията трябва да е подготвено за сблъсък с широка гама от емоции 

както от страна на съкратените, така и на оставащите - безпокойство, гняв, 

съпротива, вина и т.н. Независимо че голяма част от тях може да изглеждат 

нелогични и ирационални, те при всички случаи са деструктивни и 

разрушителни за организационната ефективност, което налага тяхното 

внимателно и целенасочено управление.   
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Abstract. Safety management is an integrated process and a system of investigation, 

analysis, control as well as the identification and implementation of measures and actions to 

improve it. To manage the safety performance of railway transport process in Bulgaria, it is 

necessary to create algorithms to model the emergency events and accidents occurring in 

railway operation process. The analysis of subjective errors is an important prerequisite for 

ensuring reliability and efficient control of complex technical and technological systems. 

The requirement for quantification of human reliability is determined by the need to 

compare the probability of errors both with performing different tasks and one and the same 

task but in different ways and peculiarities of the environment. In its turn, this allows the 

identification of critical tasks (potentially dangerous, with great potential for a human error) 

as well as of measures to improve the reliability of the respective operator. 

Keywords: safety, service process, emergency subjective errors, reliability. 

 

1. Въведение 
     Транспортът като цяло е голяма и сложна система, представляваща 

съвкупност от различни системи на отделните си видове. Всяка система на 

един определен вид транспорт, в частност на железопътния транспорт, от 

своя страна представлява не по-малко сложна съвкупност от множество 

подсистеми, взаимно свързани и отговорни за изпълнението на основната 

задача, която е превоз на пътници и товари. Безопасната работа се 

характеризира със способността да не се допуска заплаха за здравето и 

живота на хората, загуба на материални и духовни ценности.  

     Надеждността е основно свойство на даден обект да запазва във времето 

определени стойности на изброени показатели при даден режим на работа и 

дадени условия на използване [1]. Отказът е основен фактор, съпътстващ 

винаги двата основни аспекта отблизо и се отъждествява със загуба на 

способността да се изпълняват дадени функции. 

     С оглед получаване на максимална технико-икономическа и медико-

биологична ефективност на труда е необходимо оптимизиране на човеко-

машинната система. Това се осъществява чрез синтез на биологични, 
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психологични, антропологични, трудово-санитарни, технически, 

икономически и други знания.  

     За да се анализира влиянието на организацията на движението върху 

надеждността, трябва да се изясни същността, структурата и критериите за 

надеждност в работата на човека-оператор (локомотивен машинист, дежурен 

ръководител, влаков диспечер, техник по осигурителна техника и др.). 

     Надеждността в работата на човека се определя както от неговите 

специфични индивидуални психически качества, така и от целостта и 

надеждността на останалите елементи на системата – състояние на 

техническите средства и експлоатационна обстановка.  

     Човеко-машинната система определя: 

- начините за проектиране на работния процес; 

- организацията на работното място при конструкцията и дизайна; 

- приспособяването им към възможностите на човека. 

     Предмет на тази система е изучаване закономерностите при 

взаимодействията на оператора с техническите средства в обкръжаващата 

работна среда. 

 

2. Изложение 

     Съществуват немалко определения за понятието човешка грешка, всяко 

едно от които се разглежда в съответната научна област. Общото в тях е това, 

че грешката се разглежда като възникващо нежелано събитие в рамките на 

конкретна дейност, поради което не се постига предварително очакван 

резултат. С други думи нежеланото събитие се разглежда, като критерий за 

поява на човешката грешка. Подобен подход за дефиниране на критерий за 

възникване (разглеждан като основна характеристика на грешката) не е 

напълно коректен и изисква особено внимание, защото в немалко случаи, 

допусната човешка грешка може да бъде коригирана посредством следващи 

възстановителни действия, като в крайна сметка желаният резултат отново се 

постига. Това, че една грешка може да бъде поправена, не означава, че тя 

изобщо не бива да се разглежда като такава, защото при други обстоятелства 

нейното коригиране може да бъде невъзможно.  
     Друга важна характеристика на субективната грешка е обстоятелството, че 

тя се появява в процеса на целенасочено изпълнявана дейност с цел 

постигането на предварително дефиниран резултат. По отношение на тази 

характеристика, спонтанните и несъзнателни грешки, които не са свързани с 

основната дейност, не се разглеждат при анализиране ролята на субективния 

фактор в съответната област. 

     Значимостта е третата основна характеристика на субективната грешка. Тя 

се определя и изцяло зависи от възможните последствия. Даден вид човешка 

грешка не би трябвало да бъде особено „специална”, за да причини 

произшествие със значителни последствия. Дори и най-елементарните 

453



грешки, в зависимост от условията, при които се появяват, могат да доведат 

до сериозен краен резултат.  

     Субективна грешка в транспорта е всяка невъзможност на човека да 

изпълни адекватно и в съответствие с установените нормативни и изисквания 

специфично действие (или да изпълни непозволено действие), вследствие на 

която възникват опасности за транспортния процес, а при определени 

условия могат да доведат до реализиране на произшествие. В съответствие с 

това определение, субективна грешка възниква, когато работник от 

съответната транспортна система (водач на транспортно средство, диспечер, 

ръководител на движението и т.н.) при извършване на целенасочено действие 

категорично не е имал намерение да извършва погрешно действие, но при 

определени условия го допуска, вследствие на което не се постига желан 

резултат - надеждно и безопасно движение. 

     Характерна особеност на субективните грешки в транспорта е тяхното 

значително разнообразие от видове, форми на проявление и значимост 

(резултат). С цел установяване на известен ред в многообразието от грешки, 

както и за улесняване на изследователската работа, грешките трябва да бъдат 

класифицирани в изградена въз основа на определени признаци йерархична 

система. 

     Изборът на критерий за класифициране зависи от изследователските цели, 

като в повечето случаи видът на грешките се определя в зависимост от 

спецификата на поведението (извършваната дейност) на човека. В този 

смисъл се различават три основни типа грешки: 

– грешки при поведение с преобладаващи механични действия. Това е 

основно ниво на поведение на човека, което обикновено е свързано с 

изпълнението на обичайни задачи, за същността на които е характерно 

извършването преди всичко на рутинни (автоматизирани) действия, без 

целенасочено концентриране на вниманието. Типичен пример за такова 

поведение на човека в транспорта е изпълнението на съвкупността от 

механични действия в процеса на управление на даден вид транспортно 

средство. В повечето случаи това е високонадежден тип поведение и 

евентуално допуснатите грешки са от случаен характер, или са следствие от 

влиянието на външни фактори върху установен модел на последователни 

действия. Съществуват ред изследвания по отношение на вероятността за 

допускане на субективна грешка от този тип, като например в труд [2] се 

предлагат стойности между 0,005 (1 грешка на 200 изпълнени механични 

действия) и 0,0005; 

– грешки при поведение с изпълнение на операции (правила) за управление и 

контрол. Това поведение е характерно с наличието на по-сложни и по-малко 

познати задачи, които обикновено се изпълняват в съответствие с 

предварително дефинирани правила и инструкции. Ежедневното пътуване с 

автомобил по познат маршрут е добър пример за поведение на водача от този 

тип. Натрупаният опит при управление на автомобил, както и достатъчните 
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знания по отношение на особеностите на маршрута (светофари, допустима 

скорост, показатели на трафика и други) превръщат този тип поведение в 

рутинно изпълнение на комбинация от дейности по управлението на 

автомобила (включително необходимите механични манипулации). 

     Вероятността за допускане на субективна грешка при този тип поведение е 

с един порядък по-висока и варира в границите от 0,05 до 0,005; 

– грешки при поведение с взимане на решения. Този вид поведение е свързан 

с появата на напълно нова ситуация, за която не съществуват предварително 

разработени правила и процедури (липса на знания), но човекът трябва да 

вземе решение за най-адекватно и съответстващо на обстановката поведение 

(познавателен процес). Веднага след възприемането на новата стратегия и 

план за действие, той демонстрира поведение от горните два типа. Грешките, 

свързани с този тип поведение на човека се отличават с висока вероятност на 

поява: от 0,5 до 0,05. Пример за такова поведение е всяка нова за водача 

пътна ситуация (увеличен трафик, лоши атмосферни условия, пътен 

инцидент, други), която изисква от него повишено внимание, воля и умения 

за взимане на най-правилните решения. Поради ярко изразения случаен 

характер на ред процеси и събития в транспорта, много често поведението на 

човека е комбинация от дефинираните по-горе видове. 

За изпълнението на тази на пръв поглед не трудна задача трябва да се 

определят комплекс от показатели, характеризиращи двата основни аспекта: 

надеждност и безопасност. 

     Отказът е основен фактор, съпътстващ двата основни аспекта отблизо и се 

отъждествява със загуба на способността да се изпълняват дадени функции. 

Успее ли да се сведе до минимум броят на отказите, тоест да се увеличи 

надеждността на техническите устройства и съоръжения в железопътния 

транспорт и да се повиши качеството на работа на хората, които обслужват 

тези устройства и съоръжения, то до голяма степен би могло да се увеличи 

безопасността в железопътния транспорт. Много важен е въпросът дали 

процесът за увеличаване на безопасността е управляем. Ако отговорът на 

този въпрос е положителен, то трябва да се търсят начини да се подобрят 

всички фактори, влияещи върху човеко-машинната система. И при анализ от 

страна на управляващите и контролни органи по безопасността да се имат 

предвид причините за произшествието и какви мерки да се вземат за 

недопускането му отново, вместо да бягат от отговорност, като се прикриват 

зад виновните длъжностни лица и само от тях да се търси отговорност. 

     Предмет на дейност е конкретната работа на оператора при използването 

на технически средства. Необходимо е създаване на благоприятни условия на 

труд на базата на психофизиологическите познания на човешката личност, но 

при гарантиране на висока ефективност на маневреният процес. 

     Цел и задачи на изследването, касаещи безопасността на маневрената 

работа и дейността на субективния фактор, е насочено в следните 

направления: 
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- събиране, обработка, анализ на статистическа информация за възникнали 

произшествия и опасни събития при извършване на маневрена дейност; 

- анализ на последствията от грешките на субективния фактор; 

- изследване влиянието на потенциалните рискове върху поведението на 

човека-оператор; 

- набелязване на мерки за подобряване на безопасността; 

- анализ на причините за злополуки и произшествия при експлоатацията на 

транспортните съоръжения и системи, предизвикани от неправилни действия 

или бездействия на субективния фактор. 

     При анализа от контролните органи по безопасността на движението на 

допуснатите железопътни произшествия не трябва да се търси само 

отговорност от виновните длъжностни лица, а да се вземат мерки за 

отстраняване на субективния фактор. Това може да се постигне чрез влагане 

на средства за повишаване надеждността на техническите средства, или да се 

заменят някои от техническите средства с такива, които са по-надеждни. 

     Елементът ,,Човешки фактор” се характеризира с твърде сложна 

съвкупност от характеристики, които се проявяват в процеса на изпълнение 

на поставените задачи при условия на взаимовръзка и взаимодействие с 

останалите елементи от системата човек–машина–среда, ситуирани на 

работното място. 

     Възможността, т.е. надеждността на оператора да изпълни задачата 

съгласно заданието, в т.ч. и по безопасен начин, се явява обобщаваща 

характеристика на човека. Познаването на факторите, които влияят на 

надеждното изпълнение на задачата от човека е важно условие, както за 

постигане на висока производителност, така и за създаване на условия на 

труд, които няма да доведат до високи нива на умора, стрес, злополуки или 

други увреждания на здравословното състояние на оператора[3]. 

     Човешките фактори се проявяват във взаимовръзката на производствената 

система в процеса на събития, породени от човешки действия или 

бездействия, които имат за резултат произшествие, събитие или инцидент. 

     Изследването на човешкият фактор се извършва в контекста на следните 

области: 

- човешка грешка при изпълнение на задачата, причиняваща или позволяваща 

появата на произшествие; 

- поведението на човека в условията на контакта с опасната ситуация за 

нейното овладяване и/или избягване на вредата; 

- провеждането на спасителни операции; 

- влиянието на личните предпазни средства и поддържащите живота 

съоръжения за нанасянето на вреда. 

     Целите на изследването на човешкия фактор са идентифициране на 

човешките грешки и породените несъответствия на системите, причиняващи 

и/или допринасящи за човешка грешка. 
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3. Усъвършенстване на транспортните ергономични системи  
     Внедряването им зависи от възможностите за възприемането им от 

оператора. Математическият модел е несъвършен, тъй като възможностите 

на човека са различни за всеки индивид и се променят в процеса на работа. 

Необходимо е използването на адекватни модели, с експериментални и 

емпирически методи. За оптимизация на реалните транспортни ергатични 

системи се изследва ергономичната организация на труда на оперативно-

диспечерския персонал: 

- изучаване характеристиките на човека, техниката и средата, които се 

проявяват в конкретни условия на взаимодействие помежду си; 

- изследване влиянието на психологичното натоварване, умора, емоционални 

фактори и особености на нервно-психичната дейност на хората, заети в 

системите за управление; 

- оценяване на натоварването, информационното напрежение, надеждността 

и стабилната работа на диспечера; 

- целесъобразно разпределение на функциите между човека и техниката в 

системата на управление на превозите, работеща в режим на реално време; 

- определяне на критерии за оптимизация на човеко-машинните системи, при 

отчитане възможностите и особеностите на работещия човек или група хора; 

- разработване на методи за отчитане на човешките фактори при 

модернизацията на действащите и създаването на нови техники и 

технологии. 

     Проектирането на конкретен вид дейност предполага изследване на 

вътрешните свойства – опит, знания, навици, възприятия, памет, разсъждения 

и съгласуването им с външните средства – документи, алгоритми, органи за 

управление, в съответствие с основната цел на функциониращата система.  

     За повишаване ефективността на работа на оперативно-диспечерския 

персонал е необходимо: 

- оптимално разпределение на функциите между човека и техническите 

средства на системите за управление, както и между самите оператори; 

- съгласуване на информационните и алгоритмични характеристики на 

техническите устройства и технологични процеси с психофизиологичните и 

интелектуални възможности на оператора; 

- усъвършенстване на методите за представяне на информацията; 

- повишаване нивото на професионална подготовка; 

- подобряване условията на труд, осигуряване на комфортна обстановка на 

работното място и добри битови санитарно-хигиенни норми. 

     Ефективността на оперативното управление зависи от качеството на 

информационните модели – имитатори в сложната динамична обстановка на 

управляемите обекти. Идеалната ситуация е, когато диспечерът е в ролята на 

съветник на автоматизираните системи за управление. 
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4. Метод „Анализ чрез дърво на отказите” (Fault Tree Analysis - FTA) 

    Този метод е основа за ползването на ред методи за моделиране, анализ и 

изследване на безопасността и представлява една дедуктивна техника, която 

се концентрира върху определено аварийно събитие и осигурява метод за 

определяне на причините за него. Дървото на отказите може да се използва 

или като количествена или като качествена техника. Дървото на отказите е 

диаграма, която описва логическата връзка между едно избрано крайно 

събитие и събитията, водещи до него [2]. 

     Чрез този метод на база на вероятностния подход за оценка на 

безопасността се получава и анализира вероятността за поява на даден вид 

произшествие. На върха на „дървото” се поставя „събитието”. Към него водят 

редица други събития, които са взаимосвързани помежду си. От логиката на 

появата и взаимодействието на тези събития зависи конструирането на 

„дървото на отказите” и реализирането на произшествието. С помощта на 

този метод се прави качествен анализ на самото железопътно произшествие и 

на връзките, които довеждат до появата му, показана на фигура 1. След това 

се намира вероятността за появата на произшествието. 

 

 

 
 

Фиг. 1. Примерно дърво на отказите за нежелано събитие „Скъсан бандаж“ 

 

     При построяване на дърво на отказите се използват стандартни символи, 

най-често използваните от които са показани в таблица 1. 

 

Скъсан бандаж 

    Развален бандаж 

Неизправ-

нoсти на 

пътя 

  Износен 

бандаж 

Дефектен 

бандаж 
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Таблица 1. Символи за построяване на дърво на отказите 

Символ Смисъл на логическия елемент 

 

 

Основно събитие, независещо от други, реализирани преди него 

събития. 

 

 

Главно или междинно събитие, логически резултат от 

определена взаимозависимост между основни или други 

междинни събития. 

 

 

Логически възел (разклонение) „И“ на дървото. Следващото 

събитие (отказ) ще възникне, когато всички събития преди 

възела се реализират. 

 

 

Логически възел (разклонение) „ИЛИ“ на дървото. Следващото 

събитие (отказ) ще възникне, когато поне едно от събитията на 

входа на възела се реализира. 

 

Съставно събитие, резултат от отделно „дърво на отказите”. 

 

     За изчисляване на логическия възел „И“ използваме формула 1. 

                   ,                                     (1) 

където: 

             е вероятност за възникване на събитие  на входа на логически 

възел „И”, за ; 

             - брой на събитията преди логическия възел. 

      За изчисляване на логически възел „ИЛИ“ използваме формула 2. 

          ,                               (2) 

където: 

             е вероятност за възникване на събитие  на входа на логически 

възел „ИЛИ”, за ; 

               - брой на събитията преди логическия възел. 

 

5. Метод „Анализ чрез дърво на събитията” (Event Tree Analysis - ETA) 

     Чрез този метод се получава и анализира другият компонент на 

произшествията - последствията. Това е метод за оценка на възможните 

изходи от определени откази на оборудването или човешки грешки, известни 

като пораждащи събития. За разлика от анализа на дървото на отказите, 

анализът на дървото на събитията е процес на „предварително мислене”, 

тоест анализаторът започва с едно пораждащо събитие и разработва 
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следващата верига от събития, които описват възможните аварии, като се 

дава сметка както за успехите, така и за неуспехите на функциите по 

безопасност, докато произшествието се реализира [3]. Резултатите от  

дървото на събитията са хронологична поредица от откази, събития и грешки, 

които определят едно произшествие. 

     Анализът чрез дърво на събитията включва четири основни стъпки: 

- дефиниране на началното събитие; 

- идентифициране на събитията, които могат да възникнат след началното 

събитие, както и на логическите връзки между тях; 

- конструиране на дървото на събитията; 

- количествена оценка на последствията (резултантните събития). 

     Изследваме възникване на пожар в хале за ремонт на пътнически вагони, 

съоръжено с противопожарна система, представено на фигура 2. 

 

Успешно 

 
Фиг. 2. Дърво на събитията 

 

6. Заключение 

    Субективни грешки в процеса на работа се допускат често, като причините 

за появата им са многоспектърни. Те могат да се класифицират в зависимост 

от различни критерии и са обект на изучаване от различните системи. 

Съпоставяйки стресът и ефективното изпълнение на работата се установява, 

че когато човек е подложен на голям стрес възможността за човешки грешки 

е по-голяма, отколкото когато стресът е умерен. Разглеждайки комплексно 
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ролята на субективният фактор за осигуряване на надеждността и 

безопасността в железопътния транспорт, с най-добри резултати за анализ и 

моделиране на транспортния процес са: Анализ чрез дърво на отказите; 

Анализ чрез дърво на събитията; Анализ на загубите. 

    На базата на математически методи и модели може да се изчисли и 

прогнозира средното време за допускане на грешка от страна на субективния 

фактор. Необходимо е да се разработят по-детайлни методики за изследване 

ролята на човешките грешки, както и моделиране на специфични 

произшествия, възникнали заради тях. С цел намаляване риска от 

предпоставки за произшествия, трябва да се повиши участието на 

служителите в курсове за повишаване на квалификацията на персонала, зает 

в управлението и осигуряване на влаковото движение [4]. 

     За да се намали влиянието на субективния фактор, е необходимо 

модернизиране на гарите, междугарията и подвижния железопътен състав с 

осигурителна техника, отговаряща на съвременните изисквания и да се 

подобрят условията на работната среда. Практиката показва, че най-

квалифицираните служители са хора с по-висок морал, повече трудов стаж и 

опит, по-малко произшествия, по-голяма удовлетвореност от работния 

процес и среда, с по-висока степен на квалификация. 

     Проблемът за човешкия фактор при изследване на транспортно 

произшествие се основава на постановката, че ако се изключат хулиганските 

прояви и злонамерени действия, винаги има някакви разумни съображения за 

човешкото поведение при изпълнение на работната задача. Тези съображения 

са повлияни от характеристиките на човешкия фактор и от условията и 

обстоятелствата, при които той си взаимодейства с другите елементи на 

производствената система. Необходимо е тези съображения да бъдат 

изяснени, да се търсят положителни промени в човешкият фактор с оглед 

намаляване вероятността от подобни човешки грешки и неблагоприятните им 

последици. Тези промени се определят от системата за управление на 

безопасността и здравето при работа и особено от повишаване културата на 

безопасност [4]. 
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ЗА ДОПУСКАНЕ НА ЧОВЕШКА ГРЕШКА 

 

ANALYSIS OF LOSSES AND CALCULATION OF TIME 

HUMAN ERROR 

Erdoan Hadjiev 

Todor Kableshkov Higher School of Transport (VTU), Bulgaria, 

E-mail: erdoan@vtu.bg 

 
Abstract. To obtain the maximum feasibility and medico-biological efficiency of 

labor, it is necessary to optimize the man-machine system. This is accomplished by 

synthesis of biological, psychological, anthropological, technical, economic and 

other kinds of knowledge. This system specifies the ways to design the work 

process, the organizeion of work place with construction and design, their 

adaptation to human capabilities. The subject of this system is to study regularities 

with the interaction of the operator and technical means in the surrounding 

environment. 
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1. Въведение 
     Необходимо е да се оценят и анализират причинните фактори за 

произшествията, в следствие на субективните грешки на оператора, да се 

създаде, поддържа и развива концепция за контрол на безопасността и 

контрол на загубите, които имат за цел да изследват и анализират всички 

нежелани събития, предизвикани от човешки грешки. 

     Проблемът с причините и последиците от субективните грешки, породени 

от недобра ергономия е актуален, като се има предвид трагичните последици 

и огромните финансови загуби. Да се анализират факторите на стрес на 

работното място, да се установят нови зависимости и причинно-следствени 

връзки с цел да се разработи нова методика за управление на ергономичния 

аспект в транспорта и да се подобри системата за безопасност при отчитане 

потенциалните пропуски на субективният фактор. Негативно влияние оказват 

и следните фактори: неопитност и ниска квалификация; прекалена 

самоувереност и реална оценка; възрастови психически отклонения и 

забавени реакции. Недостатъчно се акцентира на новите рискове като 

нанотехнологиите и ергономичността на работното място [1]. 

     Предмет на изследването е влиянието на субективния фактор върху 

безопасността на маневрената работа в железопътния транспорт. Там 

операторът (субективния фактор) и оборудването си взаимодействат в три 
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области: пряко управление на транспортните подвижни обекти (машинист – 

маневрен локомотив); дистанционно управление на комплекси от подвижни 

или стационарни транспортни съоръжения (влаков диспечер, дежурен 

ръководител, оператор в разпределителна гара, маневрист, стрелочник). 

Всяка от тези сфери изисква специален подход към обучението и 

квалификацията на персонала. В същото време те имат сходни черти и общи 

зависимости [2].  

     Предмет на дейност е конкретната работа на оператора при използване на 

техническите средства. Необходимо е създаване на благоприятни условия на 

труд на базата на психофизиологическите познания на човешката личност, но 

при гарантиране на висока ефективност на маневрения процес. 

 

2. Математически модел за изчисляване на времето за допускане на 

човешка грешка 

     Много математически модели могат да бъдат използвани, за да се появата 

на човешка грешка при поддръжка на съоръженията. 

     На фигура 1 е изобразено изпълнение на задачите на работното място в 

променлива околна среда. 

  

 
 

Фиг. 1. Изпълнение на задачите на работното място в променлива околна среда 
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     Този математически модел може да се използва, за да се изчисли 

вероятността за възникване на грешка в променлива околна среда. 

     Използваните означения са следните: 

Pi(t) е вероятността човекът да е в състояние i за време t, където; 

i = 0 – когато човек си изпълнява правилно задълженията в нормална околна 

среда; 

i = 1 – когато човек си изпълнява неправилно задълженията в нормална 

околна среда; 

i = 2 - когато човек си изпълнява правилно задълженията в стресова околна 

среда; 

i = 3 - когато човек си изпълнява неправилно задълженията в стресова околна 

среда;  

λn е постоянен процент на грешки на човека при нормална среда; 

λs - постоянен процент на грешки на човека при стресова среда; 

α - време на преход от стресова към нормална околна среда; 

θ - време на преход от нормална към стресова околна среда; 

     Чрез използване на метода на Марков се достига до следните уравнения за 

фигура 1.  

 

,                                (1) 

 

,                                                (2) 

 

,                                 (3) 

 

,                                                 (4) 

 

     От формули (1), (2), (3) и (4) следва намирането на формула 5, чрез която 

се намира средното време за допускане на грешка (ВДГ) 
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     На база на приложените примерни модели за изследване и анализ на 

надеждността и безопасността на сложни технически и технологични 

системи, разглеждаме модели на грешки, свързани със субективния фактор 

[3]. 
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     Чрез метода „дърво на отказите“ на фигура 2 е представен вариант на 

дърво на отказите за прегазен човек в следствие на технически отказ на 

прелез. 

 

 
 

Фиг. 2. Дърво на отказите с главно събитие „Прегазен човек в следствие на 

технически отказ на Автоматично прелезно устройство” 

 

     С главни букви са означени отделните събития, а именно: 

А - Прегазен човек в следствие на технически отказ на Автоматичното 

прелезно устройство; 

В - Наличие на влак в опасната зона на прелеза; 

C - Наличие на човек в опасната зона на прелеза; 

D - Технически отказ на прелезното устройство; 

E - Отказ на релсовата верига; 

F - Отказ на системата, предаваща информация към прелезното 

устройство. 

     За да се изследва нивото на безопасността на даден прелез е необходимо 

да са известни вероятностите на отделните състояния. През разглеждания 

прелез за денонощие преминават 90 влака и времето за преминаване на един 

влак през опасната зона на прелеза е 70 секунди.  

     Вероятността P(B) (за да е налице състояние В, тоест да има влак, който е 

в опасната зона на прелеза) се намира чрез формула 6: 

 

                              ,                                                          (6) 

където: 

              е брой преминали превозни средства; 

               - времето за преминаване; 

              - периода на изследване. 

B C 

A 

D 

F E 
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Р(В) = (70*90)/(3600*20); Р(В) = 0,088 

 

     Във формулата взимаме 20 часа, а не 24 часа, защото в интервала от 01.00 

– 05.00 часа преминават твърде малък брой хора. 

     Вероятностите, които определят събитията C, E и F се определят въз 

основа на статистически данни. Вероятността да са налице състоянията C, E 

и F е: 

Р(С) = 0,25; Р(Е) = 0,07; Р(F) = 0,04 

 

     От получените вероятности на E и F пресмятаме Р(D) чрез заместване, 

получаваме: 

 

Р(D) = 1-{[1- Р(Е)][1- Р(F)]}; 

Р(D) = 1-{[1- 0,07][1- 0,04]}; 

                                           Р(D) = 0,11 

 

    От получените вероятности за отделните възможни събития се определя 

вероятността за появата на събитие А, което характеризира безопасността на 

този прелез: 

 

  Р(А) = Р(В)* Р(С)* Р(D); 

                                               Р(А) = 0,088*0,11*0,25; 

                                               Р(А) = 0,002 

 

 
 

 
Фиг. 3. Стойности на  вероятностите на всички събития 
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      Чрез методът „дърво на отказите“ на фигура 4 е представен втори вариант 

на дърво на отказите с главно събитие „Смърт на маневрен работник”. 

 

 

 
 

Фиг. 4. Дърво на отказите с главно събитие „Смърт на маневрен работник“ 

 

A- Лоши метеорологични условия. 

B- Неправилно подаден сигнал от маневрист. 

C- Несъобразена скорост при извършване на маневрата. 

D- Неправилно възприет сигнал от машиниста.  

E- Недобра осветеност. 
F- Хлъзгави участъци или заледявания. 

G- Преминаващ по съседен коловоз влак. 

Н-   Високо ниво на шум в кабината. 

     За да се изследва вероятността от настъпване на смърт на маневрен 

работник е необходимо да са известни вероятностите на предходните 

фактори. Вероятностите, които определят събитията B, C, E, F, G и H се 

определят въз основа на статистически данни. Техните стойности са 

съответно: 

 

P(B) = 0,003; P(C) = 0,002; P(E) = 0,004; P(F) = 0,005; P(G) = 0,006; P(H)=0,007 

 

     От вероятностите на E и F следва да пресметнем Р(A) чрез заместване: 

Смърт на маневрен 

работник (Т) 

А D B C 

G H E F 
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Р(А) = 1-{[1- Р(Е)][1- Р(F)]}; Р(А) = 1-{[1- 0,004][1- 0,005]}; Р(А) = 0,009 

 

     От вероятностите на G и H следва да пресметнем Р(D): 

 

Р(D) = 1-{[1- Р(G)][1- Р(H)]}; Р(D) = 1-{[1- 0,006][1- 0,007]}; Р(D) = 0,013 

 

     От получените вероятности за отделните възможни събития се определя 

вероятността за появата на събитие Т, което характеризира вероятността от 

настъпване на нежеланото събитие: 

 

Р(T) = 1-{[1- Р(A)][1- Р(B)][1- Р(C)][1- Р(D)]};  

Р(T) = 1-{[1- 0,009][1- 0,003][1- 0,002][1- 0,013]}; Р(T) = 0,027 

 

     На фигура 5 е представена структура от събития и последствията относно 

преминаването на човек през прелез чрез метода „дърво на събитията”. 

 

 
 

Фиг. 5. Стойности на вероятностите на всички събития 
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       Изследвано е, че за 20 часа от денонощието преминават 450 човека 

средно за 20 секунди през железопътния прелез и вероятността на прелеза да 

има човек се получава чрез изчисление по формула 7: 

 

                                   Р12 = (450*20)/(3600*20) = 0,013                                      (7) 

     В  съответствие с логическите зависимости при построяване на дървото на 

събитията, изчисляваме по формула 8: 

 

                                         Р11 = 1-Р12 = 1-0,13 = 0,87                                             (8) 

 

     Чрез предварителен анализ и при ползване на статистически данни 

относно безопасността в железопътния транспорт са определени и другите 

вероятности, както следва: 

 

Р21 = 0,85; Р22 = 0,15; Р31 = 0,7; Р32 = 0,3. 

 

     Тогава, вероятностите за реализиране на крайните събития ще имат 

следните стойности: 

 

РI = 0,98; PII = 0,0137; PIII = 0,0059. 

 

 
Фиг. 6. Реализиране на крайните събития 
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     Основна цел на този етап е посредством подходящ показател да се 

определят загубите, свързани с определена опасност. За разглежданото 

примерно транспортно произшествие са възможни следните три крайни 

резултата: безопасно състояние; избегнат удар и удар между маневрен състав 

и човек. Без съмнение първият изход, не е свързан с материални и 

нематериални загуби. Резултатът от вторият изход е преди всичко в 

материални разходи. Най-съществени са загубите, свързани с третия изход - 

удар между маневрен състав и човек. Те биха могли да бъдат както 

материални щети, така и човешки жертви. По обясними причини най-

съществено внимание заслужават човешките жертви. Анализът на загубите 

изисква статистически данни относно убитите и ранените при реализирани за 

изминал период подобни произшествия. 

     Всеки един от трите изхода (I, II и III) се характеризира с определена 

вероятност на поява, която всъщност представлява комбинация 

(произведение) на вероятността за поява на съответната опасност 

(определена посредством FTA) и вероятностите за реализиране на отделните 

последствия (определени, чрез метода ETA).  

     Годишните загуби представляват произведение между вероятностите на 

отделните изходи и потенциалната еквивалентна смъртност за единично 

произшествие. 

     С цел универсалност на подхода, въвеждаме понятието „потенциална 

еквивалентна смъртност”, при което: 

1загинал = 10 тежко ранени; 1 тежко ранен = 20 леко ранени [3]. 

     При транспортно произшествие удар между маневрен състав и човек, 

загива 1 човек - участник в пътното движение и един човек от маневрената 

бригада е тежко ранен. При предотвратен удар има 1 леко ранен човек от 

маневрената бригада.  

     За изследваното транспортно произшествие, резултатите са показани в 

таблица 1. 

 
Таблица 1. Резултати от транспортното произшествие 

Произшествие  Вероятност Загуби на инцидент Загуби за година 

  
Маневрен 

персонал 

Участник 

в пътно 

движение 

Маневрен 

персонал 

Участник 

в пътно 

движение 

Предотвратен 

удар 
0,000027    0,005  0,000000135  

Удар  

между 

маневрен 

състав и 

човек 

0,000012     0,1       1 0,0000012 0,000012 

 Общо 0,000001335 0,000012 
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     Разглеждаме модел, в който човек работи и изпълнява задълженията си в 

променлива околна среда (в нормална и стресова). На базата на наблюдения 

са определени следните стойности: 

- постоянният процент на грешките на човек при нормални условия, е λn = 

0,002, а при стресови условия, е λs = 0,007. 

- стойността на прехода от нормална към стресова среда е θ = 0,04, а 

стойността от стресова към нормална среда е α = 0,01. 

      След заместване във формула 8 намираме стойността на средното време 

за допускане на грешка (ВДГ). 
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     Установяваме, че  средното време за допускане на грешка е 181,53 часа. 

 

3. Заключение 
     На базата на математически методи и модели може да се изчисли и 

прогнозира средното време за допускане на грешка от страна на оператора 

при експлоатацията на железопътния транспорт. Работната дейност  включва 
съвкупност от работни задачи, извършвани от човека за достигане на 

очаквания резултат от работната система. В процеса на работа човек е 

подложен на различни външни въздействия, които след превишаване на 

допустими граници могат да нарушат физиологичното и психологичното му 

състояние.  Получава се напрежение при работа, което е вътрешната реакция 

на организма под въздействие на външни фактори. 

    Ефектът от влиянието на стреса при работа върху човека зависи от 

индивидуалните му характеристики и възможности. Натрупването на 

специфични за отделния човек дози напрежение води до умора. По своята 

същност умората включва локални или общи прояви на напрежение при 

работа, като физиологични и психологични с пряко отражение върху 

качеството на работа, които са напълно обратими след почивка.  

     Намаляването на ефектите на умората и поддържането на оптимална 

работоспособност на човека за изпълнение на работните задачи зависи от 

добрата организация на работа. Стресът започва да възпрепятства дейността 

на човека, да вреди на здравето му и влошава неговата работоспособност. 
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Abstract: In the conditions of growing competition and increasingly dynamic and 

unpredictable business environment, the role of the marketing channels (MC) for the 

development and maintenance of the competitiveness of companies and for their sustainable 

development is becoming more and more important. For their optimal performance it is 

important to create and maintain high level of loyalty of the participants in the channel. An 

important element in the motivation system that stimulates the partners are the discounts. The 

report examines the types of trade discounts used worldwide and the Bulgarian practice. 

Keywords: marketing channels, loyalty discounts, types of discounts. 

 

1. Въведение  
В условията на растяща конкуренция и все по по динамична и 

непредвидима бизнес среда ,на намаляване на лоялността на купувачите към 

марката ,на изчезване  разликите между отделните марки, все по важна става 

ролята на маркетинговите канали /МК/ за позиционирането на компаниите и 

техните продукти, за създаване и подържане на конкуретността им, за  

осигуряване на тяхното устойчиво развитие. Както е известно МК могат да 

бъдат определени като:”...съвкупност от взаимнозависими участници в 

системата за дистрибуция на стоки и услуги, насочени към удовлетворение на 

потребностите на крайните купувачи на доставяните стоки и услуги и 

изпълняващи определени маркетингови функции”[3]. И тъй като МК е една 

система от често независими субекти, за неговото оптимално функциониране е 

важно създаването и подържането на високо ниво на лоялност на участниците 

в канала. Тази лоялност може да е продукт, следствие на всички мерки ,които 

взема лидера в канала за мотивация на посредниците. Важен елемент в 

системата за мотивация на участниците в МК са търговските отстъпки. 

 

2. Изложение 

2.1. Същност на отстъпките 

Много е важно разбирането, че ценовата политика и политиката на 

остъпките са взаимносвързани и взаимнозависми системи, като при тяхното 
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създаване е необходимо да се отчита влиянието им не само върху пряко 

заинтересованите лица , а и на състоянието на всички взаимоотношения между 

участниците в МК. 

Под отстъпки следва да се има впредвид  всички извънредни екстри (не 

само финансови), които продавачът осигурява на купувача, извън официално 

обявените условия на покупка. В този смисъл намаленията и разпродажбите са 

други търговски лостове и не бива да се смесват с отстъпките. 

Търговските отстъпки са мощно средство за ценово регулиране и поради 

факта, че са е най лесно приложимия инструмент, тъй като е възможно веднага 

да се постигне единство в интересите на купувачите и продавачите 

/производители и посредници/. От друга страна, на пръв поглед тяхното, 

прилагане е лесно и не изисква големи знания и умения при тяхното 

използване. Това обаче, не винаги е така. Ако компанията като стратегическа 

цел преследва настаняване на пазар с високо качество и отлично след 

продажбено обслужване, би било странно ако се използва широка система от 

отстъпки. 

Като гранична точка при определянето на политиката на отстъпките е 

намирането на баланс между минималната рентабилност от продажбите, 

нивото на конкурентните цени и готовността на купувачите да приемат 

някакво върховно ниво на предлаганите цени. 

 Обикновенно отстъпките се предоставят най-вече от производителя на 

посредниците и често са най- важния икономически стимул ,тъй като те 

формират практически основния доход на посредника.Невъзможноста да се 

предложи остъпка в размер характарен за отрасъла, региона ,вида посредник 

,превръща дадената стока в непривлекателна, може да демотивира 

посредниците и няма да има достатъчно или въобще продажби. 

Търговската отстъпка дава възможност да се закупува стока или услуга 

срещу по малко пари. Дава възможност са формиране на специални цени за 

отделните клиенти/ било посредници, било потребители/. Не трябва да се 

забравя факта, че от една страна остъпката мотивира посредниците и води до 

увеличаване на продажбите, но от друга страна се намалява дохода на 

продавача/ лидера/. 

Отстъпките представляват намалeние на цените на стоките и услугите,  

когато е нужно да се диференцира еднинна цена за различни купувачи. 

 Отстъпките се изчисляват или като абсолютна величина или като процент 

от предложените цени Те позволяват провеждането на значително по гъвкава 

политика на ценообразуване. Широкото използване на отсъпките в не малка 

степен се дължи и на тяхното влияние върху човешката психика. Създава се  

впечатление, че при покупка на стоки с отсъпки се постига голяма изгода. 

Целите, които се преследват,при изолзването на различните видове 

отстъки, могат да бъдат: 

1. Увеличаване на обема на продажбите/за количество/ 

2. Редовно даване на поръчки /времеви/ 
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3. Укрепване на връзките с клиентите /за лоялност/ 

4. Предпочитано обслужване на клиенти  

5. Разширяване на преимуществото от усъвършенстване на 

производството и пласмента 

6. По-изгодно предлагане на стоки 

7. Диференциация на цените 

8. Поддържане на лоялността на посредниците и на клиентите  

2.2.  Групи и видове отстъпки [2] 

2.2.1. В търговскта практика са познати редица отъпки, най срещаните 

от които могат да бъдат обхванати в следните групи: 

- Остъпки според обема – насочени са към стимулиране закупуването на 

голямо количество стоки било в рамките на конкретна поръчка, било в рамките 

на даден период./ остъпки с натрупване/ Удобни са за стоки, изискващи 

интезивна дистрибуция и висока степен на достъпност/ стоки за масова 

употреба/. 

- Функционални остъпки-предназначени са за посредници предлагащи 

особени услуги.Подходящи са за ситуации ,когато за успешни продажби са 

необходими допълнителни услуги - демонстрации, консултиране на 

потребителя, презентации и др/. 

- Бонуси или премии-допълнително възнаграждение на участниците, за 

преизпълнение на планираните продажби.Като правило-бонусите се изплащат 

в края на определен период и повечето случаи са силен материален стимул при 

значителен размер. Бонусите могат да бъдат получавани както от компанията, 

така и от отделни нейни служители, имащи отношение към дистрибуцията. 

2.2.2. Видове отстъпки  

2.2.2.1. От търговска гледна точка 

2.2.2.1.1. Обща отстъпка – може да достигне в някой случаи до 20- 40 % от 

базисните цени. Договаря се предварително и зависи от пазарната ситуация, 

нивото на конкуренцията, продължителност на партньорските 

взаимоотношения и др. В световната практика широко се използва при 

външнотърговски отношения. Такава остъпка, но в значително по-малки 

размери се предлага на посредниците при продажба и на други пазари и други 

видове стоки. 

2.2.2.1.2. Отстъпка за количество /бонуси/ - сравнително най-често  

използвана. Расте при нарастване на размера на закупеното количество. 

2.2.2.1.3. Отчетна /счетоводна/ - използва се обикновенно при 

дълготрайни отношения, като нараства пропорцианално според това ,какво 

количество закупува даден клиент.  

2.2.2.1.4. Отстъпка за редовни покупки - расте при нарастване на 

редовноста и ритмичноста на покупките.  

2.2.2.1.5. Асортиментна остъпка - използва за стимулиране продажбите на 

различни асорттименти позиции Проблема при нея, че се използва за трудно 
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продаваеми стоки и отклонява  вниманието от възможно по добро решение 

Трябва да се прилага внимателно. Разбира се, друга е ситуцията когато се 

прилага за нови продукти, при тяхното промоциране. 

2.2.2.1.6. Отстъпка според условията на плащане, в т.ч. за плащане в брой. 

2.2.2.1.7. Отстъпка според начина на доставки - явява ва се като гъвкав и 

действен инструмент, предлагане на по-добри логистични условия от 

конкурента – транспорт, товаро-разтоварни дейности и др. 

2.2.2.1.8. Отстъпка за сезонност – стумилира продажби в слаби периоди - в 

хотилиерски бизнес, облекла и др. 

2.2.2.1.9. Отстъпка за функционалност - при поемана на повече функции от 

посредника получава и по-голяма отстъпка. 

2.2.2.1.10. Скрита отстъпка -предлагане на допълнтителни безплатни 

услуги,безплатни мостренни образци в по големи количество  и др. 

2.2.2.1.11. Особена отстъпка - примерно предоставяне на пробни, 

мостренни образци за износ и др. 

2.2.2.1.12. Отсъпка за лоялност - прилага се за дълготрайни бизнес 

отношения и др. 

2.2.2.1.13. Специални отстъпки - примерно за персонала, работещ в 

предприятието,за членове на различни сдружения, клубове на купувач и др. 

При формирането на системата от отстъпки е наложително тяхното 

прецизиране по видовите остъпки, в посока на намаляване на тяхното 

разнообразия [1,2,3]. 

2.2.2.2. От гледна точка на счетоводната отчетност. 

2.2.2.2.1. Продажбени - практичeски те не са отстъпки, а начин, по който 

търговецът на едро участва във формиране на продажната цена на търговеца на 

дребно. Те са израз на желанието на производител или търговец на едро да 

определя цените на дребно ,по които да се продава неговата стхока.Прилагат се 

и при нормативно регулирани цени. 

2.2.2.2.2. Покупната търговска отстъпка - тя е нещо съвсем различно от 

"продажбената" и може да се нарече "действителна" търговска отстъпка. При 

нея търговецът на едро намалява единичната цена на стоката си, ако друг 

търговец е закупил по-голямо количество било в брой, килограми или друга 

мерна единица. 

 Покупните отстъпки са парични (номинални) или стокови (натурални). 

2.2.2.2.2.1. Парични ценови отстъпки (номинал рабат) 

Паричната ценова отстъпка е най-разпространената форма на определяне 

на цени на едро между търговци. Тя се основава на търговското правило 

"повече,значи по-евтино".  

- Незабавната парична отстъпка се реализира веднага при договарянето и 

сключването на сделката, на същата дата. 

- Отложени парични отстъпки - отстъпка, която не се получава при 

договарянето на цената, поради това не се получава и в момента в който се 

сключва сделкатае. Купувачът първоначално плаща по-висока цена, като 
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очаква и получава в последствие компенсации, при изпълнение на 

предваритерлно уговорени критерии. Тези отстъпки биват три вида - 

възвращаеми, бъдещи и отстъпки за предсрочно плащане.  

- Бъдещата търговска отстъпка на практика е обикновена ценова отстъпка, 

дадена за сделки, различни от първоначалните, и то след постигането на 

определени условия. 

- Отложени бъдещи парични отстъпки. Този вид търговски отстъпки се 

"предоставят" след преминаванетона определено ниво на продажби,производи-

телят започва да продава на дистрибутора на по-ниски цени. 

- Отложени възвръщаеми парични отстъпки Именно и единствено в 

този случай е налице хипотезата "ползване на отстъпка след датата на 

възникване на данъчното събитие" на доставката. Дистрибуторът плаща на 

производителя по цена без отстъпка, но впоследствие, след постигане на 

определени резултати (обем продажби), производителят му връща част от 

платената цена. 

- 0тстъпки за предсрочно плащане –прилага се в случаи когатно , при който 

доставчикът е предал стоката ,тя е фактурирана, но плащането на цената е 

отложено за по-дълъг период от време.-примерно 90 дни.Ако плащането се 

извърши по рано от договорения срок, е възможно да се предвиди отстъпка  

2.2.2.2.2.2. Стокови отстъпки (натурал рабат) – често срещана практика 

Основава са на психични въздайствие, на база принципа "плащаш толкова-

взимаш повече". При тази отсъпка не се намалява цената за единица 

количество, а се увеличава количеството. Практически, тя е обърната форма на 

незабавната ценова отстъпка [6]. 

 

3. Заключение  

При формирането на системата от отстъпки трябва да се търси тяхната 

взаимовръзка в търговски, маркетингов и финансов смисъл. 

Биха могли да се използват една или няколко остъпки За крупни клиенти е 

препоръително използването на повече от една отсъпка.  При определяне 

политиката на отсъпките е необходимо да се разработят и прилагат ясни 

критерии показващи получения ефект, от прилаганите отстъпки. Такъв 

критерий може да бъде, според руския специалист Баркан, минимално 

необходимото увеличение на продажбите, при прилагане на отстъпки с цел  

постигане на предишното ниво на печалба. Това се отнася и към 

организарането на производството, защото трябва да е ясно какво 

допълнително количество продукция трябва да бъде произведено. Той 

предлага следната формула: 

 
Необходимо увеличаване на обема на продажбите в % =( размер на отстъпката 

в % от продажната цена) / [ 100- ( първоначалните променливи разходи в % спрямо 

първоначалните приходи) – (размер на отстъпката в % от продажните цени)]Х 100 
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Пример: Трябва да се произведе опредлено количество от дадено изделие. 

Променливите разходи в себестойноста му възлизат на 53,61 % Отстъпката 

която се предвижда е 6 % Необходимото увеличаване на  продажбите в % ще 

бъде:           

6/( 100-53.61- 6 )x100= 14.85 % 

Или ако при положение, че ако няма отстъпки е предвидено производство 

и реализация на 10 000 броя изделия, то за да се постигне същото ниво на 

печлба е необходимо да се произведат и реализират още 1485 броя.Така че, 

преди да се избира размер и вид отстъпка, следва да се уточнят две неща –

първо дали има пазар за новите количества продукция и второ ,дали има 

свободни производствени мощности [1]. 

 Както бе посочено, в практиката е възможно използването на повече от 

една отстъпки. От гледна точка на производителя/ доставчика / е по-изгодно да 

ги смята една след друга вместо предварително да ги натрупва, защото ако се 

прилагат последователно, основата за изчисление на всяка следваща ще е по-

малка сума. 

Пример: Ако стандартната цена е 1000 лв. и трябва примерно,да се 

напрaвят три отстъпки: 15% за важен клиент, 2 % за авансово плащане и 10% 

за по-голям обем покупки, то сметката изглежда така: 

         Вариант.1:1000–(15%+2%+10%)=1000–27%=730лв. 

         Вариант 2: 1000 – 15% = 850 – 2% = 833 – 10% = 749.70 лв.,  

т.е. клиентът ще плати 19.70 лв. повече в сравнение с Вариант 1. 

За недопускане на конфликти в МК е препръчително предварително да се 

уведомяват партньорите как се изчисляват подобни кумулативни отстъпки. 

При използване на отстъпки, е особено важно да се уточни предназначението 

на всяка една отсъпките, за какво се прилага. 
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Abstract: In today's market conditions of rapid change and intensifying competitive 

environment, the role of the marketing channels (MC) in the creation and maintenance of a 

competitive advantage for companies is increasing. There is a transition from the 

differentiation through product to the differentiation through the channels. The loyalty of 

the participants in the marketing channels is crucial for the maximum fulfillment of the 

MC functions. Creating loyal partners is a high priority task for the management of the 

companies. This is particularly relevant for the distribution of hosiery in Bulgaria. The 

report examines the different methods and tools for creating and maintaining the loyalty of 

partners in MC. 
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1. Въведение 

 За осигуряването на стабилно конкуретно предимство на компаниите в 

съвременната високо конкуретна среда ,характерна с бързи и неочаквани 

промени ,все повече расте ролята на маркетинговите канали в които 

компаниите участват,чрез които достигат, поддържат и развиват връзките със 
своите потребители.Мениджмънта на маркетинговите канали / МК / при 

днешните условия е особено важен за компаниите,защото те оказват голямо 

въздействие върху тяхнята производствената и маркетингова политика, 
върху  конкурентността им. За оптималното функциониране на МК, 

за постигането на максимални продажби, днес е особено важна мотивацията  
 на посредниците в канала,тяхната лоялност.   

 В настоящия доклад се разглеждат основните методи и инструменти от 
литературата и практиката .Описан е и българският опит за мотивацията на 
участниците в МК за пласмента на чорапени изделия, свързан със 
създаване и запазване на тяхната лояност. В изследването са включени  
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основните производители от Русе, Сливен, Велико Търново и София. 
Разработена е и примерна програма,чрез която лидера на МК би могъл да 
мотивира участниците в канала, да ги преврърне в лоялни партньори. 

 

2. Изложение 

      2.1. Същност на мотивацията на участниците в МК  

 Днес МК представлява, сам по себе си съвкупност от пазарни субекти, 

физически или юридически лица /производители, купувачи, посредници/ 

/встъпващи в определени взаимоотношения с цел получаване на изгода от 
максималното удовлетворяване на пазарните потребности при минимални 

разходи. 

 Участниците в МК, в това число и тези за реализация на чорапени 

изделия, са основно - производител,търговци на едро/ТЕ/ и търговци на 
дребно /ТД/. Доскоро по правило, прозводителя, като безспорен лидер в МК, 

е активната страна при разработването и актуализирането на системата за 
мотивация.Но настъпилите промени в бизнес средата и начина за извършване
 на търговската дейност водят до там, че лидерството в канала може да се 
намира при собственика на марката, който може да бъде посредник или 

участник вканала,притежаващ голям потенциал.Лидера проявява инициатива, 
изхождайки от промените в средата и потребността от адаптиране на 
мотивиращите фактори в съответствие с новите реалности. Разбира се, такава 
активност не е изключено, а и се препоръчва да се извършва и от посредници,

нямащи лидерски позиции в МК. Необходимостта от допълнително 

стимулиране в пълна степен се проявява в условията на динамични, остро 

конкурентни и спекулативни  пазари. Какви да бъдат използваните стимули 

определя основно пазара. Целта на системата за мотивиране е да се привлече  
вниманието на дистрибутора към стратегическите, тактически и оперативни  

цели на лидера /производителя/.Не трябва да се забравя ,че това неименуемо 

ще доведе до намаляване ефективността на производителя  
Често, лидерът на канала може да няма осъзнати планове за развитие

 на собствената си продуктова линия, а въпросите за построяване на система 
за дистрибуция да не го интересуват. Да продаде повече и по бързо 

,независимо на кого, не рядко е основна цел. Това е отражение на 
нежеланието или неспособноста на производителя да формира пазар на  
собствените си стоки, със собствен образ. В резултат често се прилагат   
 дъмпинг на различни пазари,ниско ниво на обслужване и нестабилна 
достъпност на стоките за крайния потребител. Основен мотивиращ фактор е, 
че по начало покупките на едро са винаги на по ниски цени. Все още, друг 
важен стимул представлява интереса на производителя да подържа контрола 
върху пазара, запазвайки нивото на ефекивността и доходността - своята и на 
посредниците. Това разбиране води до използване основно на 
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материалния подход за мотивация на партньорите. Компанията-лидер в кана-  
 ла, е необходимо постоянно да подържа и развива потенциала на 
посредниците, да им съдейства да повишават обема на продажбите, а така  
също да гарантира удовлетворяване на желанията на клиентите,недопускайки
или отстранявайки възможните конфликти и разногласия, да търси  

единодействие с другите участници на основа взаимната изгода. Това може  
да се реализира,ако е налице стройна система от мерки ,насочени към  

мотивиране на всички участници,както и за профилактика за недопускане на 
конфликтни ситуации. 

 Мотивацията, като функция на мениджмънта на МК, може да се 
разглежда като „ ...процес на създаване в участниците в МК на нагласи към 

действие за постигане на целите на системата в съотвествие с техните 
отговорности и съобразно възприети цели и задачи”/ [3]. 

 Според Бейкър,терминът мотивация в контекста на управлението на 
маркетинговите канали,се приема за обозначение на сътрудничество между 

производителите и посредниците, позволяващо да се реализира стратегията 
на канала и да се решат поставените задачи [3]. 

 Това е процес, преминаващ през следните стадии: 

1. Запознаване с потребностите и проблемите на участниците в канала 
2. Предоставяне на подръжка на участниците в канала за 

удовлетворяване на потребностите им и решаване на проблемите 
3. Обезпечаване на постоянно лидерство при управление на канала / [3] 

2.2. Използваните в световната и българска практика основни 

мотиватори могат да бъдат обособени в две големи групи - материални/ 

икономически/и нематериалнии/неикономически/. Към материалните 
стимули за посредниците могат да се отнесат дейностите, осъществявани от 
производителя / доставчика/ и способстващи за ръст на доходите на 
посредниците в случай на преизпълнение от тях на съгласуваните нива на 
продажби или други предварителни уговорки Тук могат да бъдат включени 

отстъпки;привилегировани условия на заплащане,включващи стокови 

кредити, бонуси и премии за достигнати високи показатели на продажби; 

предоставяне на материална помощ под формата на финансово подържане на 
рекламните и други кампании,осъществявани от посредника на негова 
територия; безплатно предоставяне на образци на нови продукти и материали 

за подържане и развитие на регионалнато търсене и др. 

Към неикономическите мотивационни стимули мога да се отнесат тези, 

които не носят на посредника бързо печалба, но способстват за неговата 
убеденост, че усилията им се оценяват адекватно от партньорите .В 

следствие посредниците възприемат своята работа като значима и 

целесъобразна, а партньорите си в канала-достойни за уважение. Към тези 

мерки, следва да се отнесат – техническа подръжка и обучение, 
информационно обезпечаване; съвместно планиране на дейността на МК, 
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привличане на посредниците към корпоративната култура на 
производителя;награди на ежегодни търговски конференции и др. [3]. 

 Според руските специалисти Никифорова и Дзюменко, лоялността на 
партньорите е фактор, чиято важност расте с растежа на интензивноста на 
изменията на външната среда. Колкото по бързо се променя външната среда, 
толкова повече е необходимо увеличаване на лоялността на партньорите, 
защото те осигуряват оперативни постъпления в мрежата на обективна 
информация за външната и вътрешна среда. Лоялноста е силен мотивационен 

фактор, способстващ за успешното изпълнение на поставените пред бизнес -
партньорите цели и задачи. В основата на лоялността стои привързаността.На 
тази основа лоялността на партньорите може да се определи като 

привързаност към продуктите и стратегията на производителя/лидера/, 
проявяващи се в редовно изпълнение на взетите обязаности и формирането на 
стандарти за обслужване независимо от ситуационните фактори и 

маркетингови усилия на другите доставчици. 

 Йерархията на факторите на лоялоност в мрежата на дистрибуция е 
следната: 

8. Корпоративната характеристика на доставчика 
7. Информациоонната подръжка 
6. Методическата подкрепа 
5. Социалните аспекти на взаимоотношенията 
4. Маркетинговите характеристики на предложенията 
3. Сервизни характеристики на предложенията на доставчика 
2. Стоково- асортиментите предложения 
1. Икономическите предложения [4]. 

 Според гореизложеното изграждането на лоялност е възможно само в 
случаите на реализиране на удовлетвореност на партньорите на достътъчни 

нива които да водят до лоялност. 
 На основа тази логика, управлението на лоялността следва да се 

осьществи при използването на система от стимули, в основата на които 

лежат икономически характеристики на предложенията на доставчиците, а на 
върха - факторите на корпоративната култура. 

 Резултататие от изследванията показват, че производителя ,изграждащ 

система от МК, не може да не се интересува от това, как се отнасят към него 

и стоките му партньорите по канал. За това е длъжен ежегодно да прави 

оценка на лоялността на партньорите му - към него и марката му. Тази оценка 
трябва да отрази лоялноста на три нива - топмениджьрите, средния 
мениджмънт и редовите струдници/продавачи/. Само в случаите на 
получаване на позитивни резултати на трите нива производителя може да 
бъде уверен в ефективноста на реализираната в канала стратегия. 

 За формирането на нужната лоялност на бизнес партньорите към всеки 

от посочените фактори могат да бъдат посочени различни инструменти 

/мотиватори/. 
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  Таблица 1 

№ Фактори на 

лоялност 

Инструменти за управление на лоялността 

 

1 Икономически Цени, остъпки, бонуси, начини за плащане 
2 Стоково-

асортиментни 

Качество на стоките, широчина и дълбочина на 
асортимента 

3. Сервизни Условия на доставки,комплектация,условия на 
гаранциите,техническа подръжка, информиционо 

разпостранение 
4 Маркетингови Известност на стоковите марки,рекламна 

подръжка,акции по придвижването, материали и 

оборудване за мърчандайзинг,католози, опитни 

образци, сувенири и др. 

5.  Фактори на 
отношението 

Отношения с партньорите,наличие на 
подразделения, отговарящи за развитие на 
отношенията с пртньорите, нива на социална 
интеграция с партньорите/ доверие, 
взаиморазбиране/ лични контакти,съгласуване на 
стратегическите цели 

6. Фактори на 
обучението 

Обучение на сътрудниците, сертификация 

7 Информационни Наличие на  единно мрежово програмно 

обезпечение,вътрешни сайтове за партньорите, 
социалните мрежи ,тип и качество на обратна 
връзка / наличие на връзки on – line/ 

8 Корпоративни Имидж на доставчика и неговата пазарна 
репутация,компетентност на служителите,тип на 
корпоративната култура,ценостна система на 
доставчика, наличие  и ефективно използване на  
мрежови  стандарти  аа обслужване на 
партньорите 

Съставено по [4] 

От така посочените мотиватори най-често използвани са отстъпките 
Те се предоставят предимно от производителя на посредниците и често са 
най- важния икономически стимул, тъй като формират практически основния 
доход на посредника. Невъзможността да се предложи отстъпка в размер 

характарен за отрасъла, региона, вида посредник превръща дадената стока в 
непривлекателна, ще демотивира дистрибуторите и дилърите и няма да има 
продажби Тъй като търговските отстъпки са предмет на друго изследване не 
им се разглеждат в този доклад. 

  Освен отсъпките като мотиватори се използват: 
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2.2.1. Привлекателни условия за заплащане-включват стокови 

кредити, забавено плащане и разсрочване на плащанията, консигнация и др. 

Често те са по-силен стимул от остъпките. При предлагане стока на 
консигнация цената е второстепенен фактор. Тези стимули водят практически 

до увеличавене на размера на оборотните средства на посредника и е един 

вид безлихвено кредитиране. С изключение на „Феникс” АД-Русе, всички 

производители в България използват забавено плащане като инструмент. 
Обикновено срокът за забава е месец .Друга възможност е плащането да има 
при следваща поръчка - /„Соник”-В.Търново/. При големите ритейлъри / 

вериги хипермаркети за търговия на дребно/ като „Билла, “Карфур”и др. 

практиката е да се плаща средно със забавяне между 30-45 дни. От 
българските вериги супермаркети, „Триумф” АД са единствените, които 

плащат веднага, при получаване на стоката, но те и единствено от 
българските, изискват месечна такса за участие, както и по-голяма остъпка в 
сравнение с останалите. 

2.2.2. Изцяло поемане или споделяне на разходите, свързани с 
търговската дейност между посредника и производителя. Прилага се най –

вече за транспорта. Направените разходи се поемат изцяло от производителя 
/доставчика/ или се разпределят между двете страни - /Савулен сокс и др/. В 

редица случаи в българската практика е изцяло поемане на тези разходите от 
производителя както правят примерно „Гардения орхидея”, „ Соник”,                                               

„ Дерби”. Други, като „Феникс” Русе – дават допълнителна остъпка от 2 % 

ако транспорта е за се сметка на посредника. 
 2.2.3. Ако за продажбите е необходимо редовно провеждане на 

мърчандайзингови действия, производителя може да снабдява посредниците  
с необходимото оборудване и инвентар/ дисплеи/. При наличие на специално 

разработени стандарти на мърчандайзинга производителя обучава персонала 
на посредниците за използването на тези стандарти за спазване на единна 
маркетингова стратегия и стратегия на марката на продукцията. 

 2.2.4. Маркетинговата подръжка обикновенно се реализира в рамките на 
избрана от производителя комуникационна стратегия. Тя определя в какъв 

образ и в каква посока ще се насочи основния комуникационен 

поток,стимулиращ търсеното на продукта в МК и осигуряващ 

взаимодействие на всички участници. За създаване на търсене на своя 
продукт,прозиводителя може да избере комуникациона стратегия на 
изстласкване или на  привличане. 

2.2.5. Техническа подръжка и обучение на персонала- наложителна е при 

сложни стоки или продукция с производствено–техническо предназначение. 
Насочена е към придобиване на технически знания и умения както за 
продуктите, така и за продажбите. 

2.2.6. Посещаване на предприятието-производител. Служи основно за 
убеждаване на продавачите в предимствата на продукта. Познаването на 
технологията и техниката с която се произвеждат изделията е важна за 
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стоките му партньорите по канал. За това е длъжен ежегодно да прави оценка 
на лоялността на партньорите му –към него и марката му.Тази оценка трябва 
да отрази лоялноста на три нива – топ мениджьрите, средния мениджмънт и 

редовите сътрудници/продавачи/. Само в случаите на получаване на 
позитивни резултати на трите нива производитиеля може да бъде уверен в 

ефективноста на реализираната в канала стратегия. посредниците, за 
убеждаване на техните клиенти в конкурентните предимства на продукта .По 

принцип всички производители запознават при възвожтост своите 
посредници, със спецификата на технологията и оборуднването. Единствено 

„Феникс” АД еднократно организира специален семинар за посредниците си, 

включваш и посещение на производствените цехове. 
2.2.7. Чрез провеждане на ежегодни срещи, конференции лидера може да 

организира обмен на опит между водещи посредници, майстори в различните 
аспекти на бизнеса, психични и менджърски трениниги, делови игри и др. 

Много важна възможност за съжаление в България единствено „Феникс” АД 

направиха опит за организиране на регулярни срещи. Но това, за съжаление, 
не стана практика 

2.2.8. Информационно обезпечение-предполага предоставяне на 
програмни продукти, осигуряващи редовна връзка в реално време с 
производителите и подържащи логистични и маркетингови операции на 
посрединиците, периодично разпостранение на информация-техническа, 
пазарна, модни тенденции и др. В световната практика често производителя 
организира вътрешен сайт с достъп за посредниците-чрез който те могат да 
получават нова информация за дейността на производителя,изменение на 
ценова политика, нови мотивиращи програми, складови наличности и др. 

2.2.9. Съвместно планиране дейноста на МК - изразява се във 

включването на посредниците в процеса на планиране което води до 

повишаване на мотивацията, създава и засилва лоялността и привързаността 
към стоките на производителя, и въобще към компанията. Изразява се в 
определяне на съвместна стратегия ,план за продажби, маркетнгов план и др. 

2.2.10. Сравнително ново направление в дейността по създване на 
лоялни партньори е насочване на стимули към персонала на партньорите. 
Лоялността на персонала може да се разглежда като вярност на 
сътрудниците на основните идеи, цели и цености, пропагандирани от 
производителя, желание на сътрудниците да участват в тяхната реализация, 
да имат личен принос в достигането на ключови резултати от дейността на 
предприятието, за да се подобри неговото участие на пазара. По този начин, 

управлението на лоялноста на персонала се състои от ефективни комбинации 

от материални и нематериални стимули които го мотивират. 
Въпреки, че върху лоялността все още е силна ролята на 

материалните  прогресивно расте и ролята и на нематериалните стимули. 
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Резултатите от изследванията показват, че производител изграждащ 

система от МК, не може да не се интересува от това, как се отнасят към него 

и марката му. 

 3. Изводи: В практиката на българските субекти, учстващи в 

дистрбуцията на чорапени издели практически няма разработена стройна 
система са мотивиране на участниците в МК. Предприемат се единични, 

спорадични мерки. Основен мотиватор са отстъпките. Същевременно често 

лоялността към партньорите, както от страна на производителите така и от 
посредниците липсва. Тази липса се изразява и във смяна на партньори - 

било доставчици, било продавачи, което е пречка за изграждане на 
трайни,взаимоизгодни отношения. Това се отразява на нивото на продажби в 

канала, на неизползване на възможности, пропускат се ползи и т.н. 

Същевременно, в условията на икономическа турболенция, която става  
нормално състояние на бизнес средата, все повече расте ролята на МК. 

Въпрос на оцеляване, на придобиване на значими конкуретни 

предимства за всяка една компания е създаването на МК, на маркетингова 
мрежа мключваща лоялни, силно мотивирани за сътрудничество с нея 
партньори. Задача с висок приоритет на мениджмънта следва да бъде 
вземането на адекватни мерки в тази посока, като се разботи и прилага в 

практиката цялостна система за за мотивация ня учстниците в МК. Тя следва 
да е разработена на основа доброто познаване на потребностите на всеки 

участник в МК и на тази основа да се разработват гъвкави системи, 

позволяващи да се влияе върху дейността на всеки за постигане на 
набелязаните цели. 

4. Примерна програма за мотивиране лоялността на участниците в 

МК.Предложената програма е разработена но база предложената такава от 
америкаския специалист в областта на управлението на М К. Ролницки [5]. 

 Разработването на такава програма следва да се предхожда от подробно 

запознаване със спецификата на всеки отделен участник в МК, изучаване и 

намиране на начини за удовлетворяване на техните интереси. Нужно е да се 
изучат .и чужди практики. Програмата следва да е обвързана със конкретни 

срокове, които при необходимост да се актулизират. 
При разработването на програмата и като автори и като участници 

следва да се включат всички от МК – производител,посредници и 

потребители/купувачи/. Програмата трябва да създва условия за 
съревнование между участниците. Основен принцип за провеждането на 
съревнованието следва да бъдеспазването на равенството: 

У= Р = В 

Усилията = резултата = възнаграждението 

 

 Усилията следва да бъдат насочени не само към изпълнение ,но и към 

преизпълнение на поставените цели и задачи. 
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За успешното реализиране на програмата за мотивация се препоръчва да 
се реализират следните етапи:  

Етап 1. Определяне на целите 
Етап 2. Изчисляване на издръжката 
Етап 3.  Изработване на правила 
Етап 4. Избор на начин за възнаграждение 
Етап 5. Популяризиране на програмата 
Етап 6. Посещаване на ръководствата на партньорите 
Етап 7. Раздаване на награди 

Етап 9. Оценка на общата стратегия и  усъвършенстване. 
Като ключеви елементи на програмата за мотивация могат да се 

набелeжат следните възможни цели : 

Главна цел – осигуряване на висока конкурентоспособност и устойчиво 

развитие: 
   І. Възможни цели: - Преизпълнение на набелязаните квоти; Победа 
над конкурентите;Продажба на съществуващи стоки;Пеминаване през 
„мъртвия сезон”;Укрепване на моралния  дух в канала;Придвижване на 
стоките със забавена реализиция;Привличане на нови купувачи;Увеличаване 
на общия обем на продажбите;Продажба на нови стоки; Придвижване на 
целия асортимент; Настаняване на нови пазари;Поошрение на екипите по 

продажби и др. 

При необходимост е възможно е да се обединят 2, 3 или повече от 
посочените цели. 

  ІІ. Потенциални персонални участници - препоръчва се да се 
включват представители от компаниит –участници в МК, както тези, които 

имат пряко отношение към продажбите, така и имащите косвено;както 

отговорните мениджъри, така и  други, заемащи различни йерархични нива. 
  ІІІ. Използвани материални  стимули /Възнаграждение/ - могат да се 
включат - парични и други материални стимули като: организиране на 
партита; СПА процедури;почивки;екскурзии;облекла;предмети за бита и 

ремонт на дома; битова техника;различни ваучери;културни събития /театри,  

концерти и др/; поощрителни подаръци и др. 

  ІV. Административно- организацинни дейности 

- Предварителни дейности - при изпълнението на различните етапи,посочени 

по горе, е необходимо да се постигне в максимална степен запознаване на 
участниците с целите на програма, с начина на провеждане на различните 
етапи,заложените стимули / мотиватори/. 

- Организиране изпълнението на програмата. 
- Отчитане на получените резултати - популяризиране на имената на 
победителя с различни информациони средства. Обявяват се победителите и 

важно е те да отговорят на желанията и потребностите на участниците. 
Освен това, препоръчително е периодично предлагане на атрактивни 

предложения както за дистрирбуторите, така и за членове на семействата. 
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- установяване на конкретен промоционален период и спазването му 

- програмата следва да довежда до по добри позиции спрямо преките  
и косвени конкуренти 

- убеденост за достъчност на бюджета за изпълнение на програмата  
и целесъобразност на заложените сресдва 
- оценка на резулататите. 

За повишаване на продажбите важна роля играе обучението и  

запознаването  със стоката -това придава увереност у продавачите, облегчава 
продажбите и води до получаване на по големи възнаграждения. 

Успешното прилагане на програмата и постигане на набелязаните цели е 
необходимо да се осъществява  периодично мониторинг на дейността на 
посредниците и сравнение с набелязаните дейности,срокове и уговорени 

резултати. Независимо дали е разработена специална програма или не. 
Лидерът на канала е целесъбразно да оказва помощ на своите 

дистрибутори и дилъри, особено на новите, за целостния дистрибуционен 

процес в т.ч. при сключване на сделките с потенциални партньори при: 

- Наставяване на съществуващи пазари 

- Откриване и внедряване  на нови пазари 

- Развитие на нови пазари 

- Проучване и обезпечаване на това с което и производителя и 

дистрибутора биха удовлетворили потребностите на основните купувачи 

- Изработване и претворяване в практиката на специфични, местна 
стратегия и тактика на бизнеса 

- Разпостранение на информация за продажбите в национален и 

регионален мащаб,разпостранение на маркетингова инфорамация и др. 

 В програмата е възможно да се предвиди и разработването на мини 

бизнес план по модел изготвен от лидера на МК. 
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Abstract: Development of information technologies and communications, emerging new 

marketing channels cause changes of marketing practice and new scientific challenges in 

this area. One of the most analyzed areas is online advertising. Numbers of scientists 

working in this area, lot of solutions are implemented in practice; the growing use of online 

advertising campaigns is undeniable. However, consumer expectations and solutions of e-

advertising market are not analysed enough. The aim of this paper is to analyze scientific 

aspects of online marketing solutions and present Lithuanian Internet users' expectations and 

preferences in parallel with e-advertising solutions of Lithuanian companies.  
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1. Введение  
Стремительное развитие информационно коммуникационных технологий 

и растущее использование Интернета в различных сферах человеческой 

деятельности оказывает влияние как на распространение продаж товаров и 

услуг, так и традиционного маркетинга в виртуальное пространство. 

Современные технологии позволяют предприятиям сократить затраты денег 
и времени, а также расширяют возможности выхода на интернациональные 
рынки. Поэтому использование предриятиями моделей эл. бизнеса, 
возможностей эл. торговли и Интернет маркетинга постоянно растет. 
Следует также заметить, что для интернет потребителей в дополнение к 
традиционным маркетинговым критериям сегментирования характерны 

дополнительные характеристики. Наряду с демографическими, 

географическими и поведенческими критериями при изучении поведения 
потребителей целесообразно использовать дополнительный критерий – 

привычки просматривания Интернета, которые зависят от возраста, опыта 
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такого просматривания, а также целей, которые определяют просматривание, 
и т.д. Естественно все вышеперечисленные критерии определяют 
особенности поведения потребителей в различных странах, поэтому 

исследования в этой области очень актуальны и им посвящено большое 
число публикаций [1, 4, 5, 7, 8, 12, 14-16].  

Цель настоящей статьи – исследовать соответствие используемых 
предриятиями рекламных решений ожиданиям потребителей при просмотре 
в Интернете. 

Методы исследования: анализ научной литературы, статистический 

анализ, опрос, наблюдение, сравнительный анализ. 
 

2. Инструменты рекламы в интернете  
Интернет существенным образом трансформировал традиционный 

маркетинг. Потребители имеют возможность легко, быстро и в любое время 
суток получить информацию о различных товарах (услугах) и их ценах, а 
предприятия получают возможность войти на новые виртуальные рынки, 

предложить более широкий ассортимент товаров и услуг, исользовать новые 
инструменты непосредственной коммуникации с потребителями. 

Несомненно, Интернет маркетинг открывает новые возможности 

предприятиям работать на своих целевых сегментах, изучать их потребности 

и устанавливать долгосрочные отношения с потребителями. Существует 
большое и всё возрастающее разнообразие маркетинговых решений и 

рекламных инструментов в Интернете. Различные авторы по-разному 
группируют маркетинговые инструменты в Интернете [2, 3, 6, 17]. Штраус и 

Фрост [17] выделяют четыре группы: Интернет реклама, маркетинговые 
связи с общественностью (marketing public relations), стимулирование сбыта 
(продвижение товаров) и прямой маркетинг:  

Интернет реклама – онлайн реклама, реклама по мобильной связи, 

реклама в электронной почте, партнерство, аффилированный маркетинг, 
маркетинг в поисковых системах;  

маркетинговые связи с общественностью – веб сайт, виртуальные 
сообщества, дискуссионные клубы и формы, пресс-релизы, подкасты, бузз 
маркетинг;  

стимулирование сбыта (sales promotion)– конкурсы, тотализаторы, игры; 

прямой маркетинг (direct marketing)– электронная почта, маркетинг с 
согласия потребителя, вирусный маркетинг.   

  Согласно [6] маркетинговые методы привлечения потребителей в 
Интернете можно обьединить в следующие группы:  

1. Mаркетинг в поисковых системах:  поисковая оптимизация (SEO, 

search engine optimization), платный поиск, оплата за нажатие (PPC), 

оплата за включение страниц с вашего сайта и индекс поисковых 
систем.  
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2. Интернет PR (связи с общественностью): презентация на порталах; 
социальные сети: блоги и сообщества; услуги сообщений; охрана 
товарного знака. 

3. Интернет партнерства (Online partnerships): аффилированный 

маркетинг; спонсорство; ко-брендинг; системы ссылок (link-

building); виджет маркетинг. 
4. Интерактивная реклама: специфические для сайта средства массовой 

информации (site-specific media buys); рекламные сети (Ad networks); 

обмен рекламными сообщениями (contra-deals); спонсорство; 

ориентированные в соответствии с поведением (behavioural 

targeting). 

5. Массовая рассылка по электронной почте (Opt-in e-mail): рассылка 
по контактам компании (house list e-mails); по холодному или 

арендованному списку (cold or rented list); совместные рассылки (co-

branded); объявления в рассылках третьих сторон (Ads in 3rd party e-

newsletters). 

6. Вирусный маркетинг (Viral marketing): вирусные электронные 
письма (pass-along e-mails); из уст в уста (word-of-mouth); бузз 
маркетинг (buzz marketing); способствование упоминаний в медиа 
(generating media mentions). 

Следует отметить, что одни и те же маркетинговые инструменты в 
различных классификациях попадают в различные группы, кроме того 

классификации отличаются различной степенью детальности при 

перечислении инструментов в группах. Важным фактором при определении, 

где целесообразно размещать рекламу, являются предпочтения (или 

привычки и интересы) просматривания интернета потенциальными 

потребителями. Интересы потребителей являются личностными качествами, 

которые привлекают пристальное внимание исследователей пользователей 

интернета [7]. Согласно [8] поведение потребителей при просмотре в 
интернете имеет определенные статистические закономерности, а интересы 

можно разбить на кластеры, так как главные интересы потребителей 

остаются достаточно стабильными во временной перспективе. Например, в 
результате наблюдения взаимообщений потребителей в социальных сетях, 

можно идентифицировать их профессиональные и научные интересы [9]. 

Методы определения интересов потребителей можно разделить на прямые 
(различные опросы, когда потребители сами указывают свои интересы) и 

косвенные (когда используются автоматические системы отслеживания 
поведения в интернете и на интернет сайтах) [10, 11]. Целесообразно также 
использовать комбинацию методов оценки поведения и изучения истории 

просмотров в интернете с оценкой контента посещенных сайтов [8, 12, 13].  

Когда известны привычки и особенности поведения потребителей в 
интернете появляется возможность подбирать для рекламы в интернете те 
сайты, которыми интересуется потребитель. Поэтому исследования 
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интересов потребителя и особенностей его поведения в Интернете актуальны 

для предприятий, чтобы можно было определить места размещения интернет 
рекламы.  

 

3. Характеристики поведения потребителей Литвы в интернете  
Согласно статистическим данным [18] в 2012 году персональный 

компьютер имели 57% всех домашних хозяйств Литвы (в городах 64%), 

соотвестственно 55% имело доступ к Интернету (в городах 63%). В 

возрастной группе от 16 до 24 лет Интернетом пользуются 98% жителей. С 

увеличением распространения Интернета количество потребителей 

электронной коммерции в Литве постоянно растет. Доля покупателей 

товаров и услуг от числа всех жителей Литвы в возрасте 16-74 лет за 
последний год составляет 20,3% (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Доля покупателей товаров и услуг от числа всех жителей Литвы  

в возрасте 16-74 лет  
 

В то же время доля жителей Литвы, искавших в Интернете информацию 

о товарах и услугах, составила 58,1% от числа всех жителей Литвы в возрасте 
16-74 лет, то есть можно ожидать, что почти 60% жителей являются 
потенциальными клиентами виртуальной торговли (рис. 2).  

Исследования особенностей поведения литовских потребителей при 

просмотре в интернете осуществляются с помощью анкетных опросов 
постоянно различными авторами [4, 5, 14-16]. По мнению опрошенных 
главными причинами покупок в интернете является [14]: меньшая цена 
товаров (29%), удобство и простота совершения покупки (22%), экономия 
времени по сравнению с традиционным способом покупок (19%) и большее 
разнообразие товаров (16%). 
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Рис. 2. Доля жителей Литвы, искавших в Интернете информацию  

о товарах и услугах 

 

При выборе интернет магазина для жителей Литвы наиболее важными 

(по семибалльной шкале) факторами являются: надежность (6.4), 

прослеживаемость веб-сайта (6.26), навигация (6.14), содержание (5.93), 

легкость поиска (5.9) и безопасность (5.84). Другие элементы такие как 
многоязычие, мультивалютный вариант оплаты, дизайн и изображение 
актуальны, но не упомянуты среди самых важных. Результаты исследования 
позволяют утверждать, что функциональность и привлекательность интернет 
сайта являются для потребителей критическими элементами при 

использовании электронной коммерции. Следует отметить, что респонденты 

посещают в первую очередь информационные сайты (21%), на втором месте 
по посещаемости социальные сети (20%), то есть можно утверждать, что 

социальные и информационные сайты одинаково популярны. Третье место 
занимают развлекательные Интернет страницы, такие например как 
Youtube.com. Это подтверждает, что литовские потребители интернет обычно 

используют для общения, поиска информации и развлечений, что следует 
учитывать при создании сайтов для электронной коммерции.  

Интернет маркетинг располагает большим количеством разнообразных 

инструментов рекламы, и выбор наиболее подходящего способа является 
достаточно трудной задачей. Опрос показал, что чаще всего потребители 

замечают рекламные сообщения в электронных письмах (16,76%). Видео 

реклама (Video Ads), показываемая перед тем как пользователи начинают 
смотреть видео (например в Youtube.com или Delfi.tv) занимает второе место 

(14,59%). Интерактивная реклама, которая возникает в центре сайта, когда он 
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загружается, занимает третье место среди наиболее замечаемых реклам в 
интернете (12,43%). Банеры и реклама в Google делят четвертое место.  

Хотя самой замечаемой рекламой являются электронные письма, это не 
значит, что электронному магазину в рекламе необходимо использовать 
именно такой способ. Чтобы выбрать наилучший способ рекламы неоходимо 

знать, как потребители оценивают различные виды рекламы в интернете. Эти 

оценки очень важны, так как электронным продавцам целесообразно 

использовать наиболее удобный и приемлемый для потребителей способ 

рекламы. Оценки различных способов рекламы литовскими потребителями 

представлены на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Оценка инструментов интернет рекламы потребителями [14]. 

 

Следует отметить тенденцию, что большинство видов рекламы 

нейтральны для чувств потребителей, и не существует рекламы, которая бы 

очень нравилась потребителям. Единственная реклама, которая потребителям 

нравится, это такие рассылки, которые они сами выписывают. Наиболее 
нейтральной рекламой являются банеры. Это может быть следствием того, 

что такая реклама не является провокационной и менее всего заметна.  
 

4. Сравнительный анализ ожиданий потребителей и реальной ситуации 

Интернет рекламы в Литве 
С целью определения соответствия маркетинговых усилий предприятий 

ожиданиям потребителей проведено исследование веб-сайтов предприятий и 

опрос потребителей. Анкета опроса потребителей была помещена в 
Интернете, и на нее ответило 345 респондентов. Среди ответивших на анкету 

респондентов почти половину (48%) составили мужчины (соответственно 

52% - женщины). Большая часть (33%) респондентов принадлежит 
возрастной группе от 16 до 25 лет, 30% составили респонденты в возрасте 26-

35 лет. Как было отмечено выше, эти возрастные группы наиболее 
интенсивно пользуются Интернетом. Большинство респондентов (77%) 
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покупали товары, пользуясь Интернетом; чаще всего респонденты покупали 

одежду и обувь. Анализ результатов опроса потребителей показывает, что 

респонденты предпочитают следующие инструменты Интернет рекламы: 

оптимизация поисковых систем, социальные сети, видеоматериалы на сайте, 
электронные письма и присланные друзьями линки. Дизайн веб-сайта очень 
важен потребителям (указали 75%) не только по эстетическим соображениям, 

но и потому, что хороший дизайн вызывает доверие у потребителя (71% 

указали, что не доверяют небрежно и неэстетично оформленному сайту). 
Интересно отметить, что большая часть респондентов доверяет 
комментариям других потребителей. Поэтому владельцам сайтов следует 
учитывать, что отрицательные отзывы могут иметь существенные 
последствия для электронного магазина и репутации веб-сайта. 73% 

потребителей отметили, что им очень важна безопасность персональной 

информации в Интернете.  
При исследовании веб-сайтов предприятий наблюдались сайты 313 

предприятий Литвы, осуществляющих деятельность в различных отраслях: 

производство и продажа лекарств, торговля компьютерной техникой и 

программным обеспечением, аптечные торговые сети, продавцы товаров для 
детей, изготовители и продавцы одежды, обуви, украшений, а также 
косметики. Данные о предприятиях собраны, используя Интернет каталоги 

118.lt, visalietuva.lt, imones.lt. Из всех 313 предприятий 19 не имело своих 

Интернет страниц; 21 предприятие указывало в каталоге свой сайт, но он 

либо не действовал, либо обновлялся. То есть 12,8% обследуемых 
предприятий были недостижимы по Интернету. Таким образом, результаты 

наблюдения относятся к 273 Интернет сайтам предприятий. Исследование 
показало, что 87,2% предприятий имеют свои Интернет страницы, в которых 
указывается информация о предприятии и предлагаемых товарах и услугах, 
однако только в 22,7% предусмотрена возможность сделать покупку. В 18,7% 

веб-сайтов предусмотрена зона потребителя, в которой он может 
подключиться со своим паролем. В большинстве веб-сайтов (89%) 

используется литовский язык, больше чем половина использует также 
английский и 26% - русский. Результаты исследования потребителей и 

предприятий представлены в таблице 1.  

Сравнительный анализ результатов показывает, что большинство 

потребителей (77%) покупали товары в Интернете, однако только 23% 

исследованных предприятий предусматривают такую возможность 
потребителям. Абсолютное большинство потребителей (91%) информацию о 

товарах и услугах ищут с помощью поисковых систем и только 6% веб-

сайтов предприятий появляются на первой странице при поиске 
сответсвующей отрасли в поисковой системе „Google.lt“. Больше половины 

потребителей замечают рекламу в социальной сети „Facebook.com“ и только 

31% предприятий имеют свои профили в этой сети.  
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Таблица 1. Сравнение результатов исследования  
потребителей и предприятий 

 

Результаты исследования мнения 

потребителей  

Результаты исследования веб-

сайтов предприятий 

77% респондентов пользовались 
услугами электронной коммерции 

только 23% исследованных веб-

сайтов предприятий предоставляет 
возможность купить рекламируемую 

продукцию предприятия 
91% респондентов ищет 
информацию о товарах и услугах, 
используя поисковые системы  

6% предприятий появляются на 
первой странице поисковой системы 

„google.lt“  

рекламу на веб-сайте Facebook.com 

замечает 55% респондентов, 42% 

становятся поклонниками товаров 
или товарными знаков и следят за 
новостями  

31% предприятий имеет профиль в  
„Facebook.com“  

для 69% респондентов важно 

поддержание литовского языка на 
веб-сайте  

89% веб-сайтов предприятий 

используют литовский язык как 
основной 

75% респондентов смотрят 
присланные друзьями ссылки на 
смешные и интересные видеоклипы, 

картинки 

5% веб-сайтов предприятий имеют 
свои „каналы“ на самом популярном 

веб-сайте с видео материалами 

„Youtube.com“ 

для 73% респондентов важна 
безопасность веб-сайтов  

8% веб-сайтов, имеющих зону для 
потребителей, используют протокол 

безопасности „https“, 6% установили 

требование не менее 8 символов для 
пассворда, 4% требовали 

обязательного использования 
специальных символов, столько же 
(4%) требовали не менее 8 символов 
и одного из них специального  

 

Еще меньшее число предприятий создали свои профили в других, не 
таких популярных, социальных сетях. На веб-сайтах предприятий очень мало 

видеоматериалов, в то время как 75% потребителей с удовольствием смотрит 
такие материалы.  

Потребителям очень важна безопасность (73% ответивших), однако 
предприятия уделяют этой проблеме недостаточное внимание и не делают 
инвестиций, необходимых для увеличения уровня безопасности 

потребителей. 
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5. Выводы  
Сравнительный анализ результатов исследования потребителей и 

предприятий показывает, что потребители готовы покупать в Интернете, 
однако большинство предприятий к этому недостаточно готовы и их веб-

сайты не соответствуют ожиданиям потребителей: 

почти все потребители (91%) ищут в Интернете информацию о товарах и 

услугах с помощью поисковых систем, в то время предприятия почти не 
используют для рекламы возможностей таких систем (только 6% веб-сайтов 
предприятий появляются на первой странице при поиске сответсвующей 

отрасли в поисковой системе „Google.lt“);  

социальные сети еще недостаточно используются для рекламы. Опрос 
показал, что больше половины потребителей замечают рекламу в 
популярнейшей социальной сети „Facebook.com“, но только 31% 

предприятий имеют свои профили в ней. На веб-сайтах предприятий мало 

видеоматериалов, в то время как 75% потребителей ими интересуются;  
предприятия уделяют проблеме безопасности веб-сайтов недостаточное 
внимание и не делают необходимых для этого инвестиций, в то время как 

73% ответивших указали, что для них безопасность очень важна. 
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Abstract.  This article is an attempt to “divert the image” of the social reality in Bulgaria as 

shown in television commercials. Advertising is a cultural expression, but at the same time it 

is also a creator of culture; therefore in the analysis of TV commercials aired on Bulgarian 

television we can see values and attitudes that coexist in our society. A juxtapositional 

analysis was performed with commercials aired on American television as an illustration of 

the statement that advertising expresses cultural features. 

Keywords: advertisement, “distorted mirror”, cultural specimens, social models, regulator. 

 

1. Въведение 

Великите географски открития и развитието на търговията, 

благоприятстват развитието на нови форми за предлагане на стоките и 

услугите. Рекламата като начин за предлагане на стоки и услуги се появява за 

първи път през 17 век. Първоначално рекламните карета и обявления са 

публикувани във вестници или отпечатвани на афиши. С развитието на 

технологиите и масовите комуникации, с появата на телевизията, развитието 

на интернет, рекламата се усложнява. Превръща се в цяло изкуство, 

предаване на образи, звуци, послания.  Рекламата вече не само се стреми да 

продава продукти, но също така предава културни значения и смисли. 

Рекламата се явява отразител и регулатор на даденото общество. Чрез 

влиянието, което оказва при избора на продукт, рекламата предава и 

подтиква към определени културни предпочитания и възприемане на 

определени нагласи.  

 В статията ще се опитаме да покажем как  рекламата репрезентира 

социалната действителност, базирайки се на идеята на Richard Pollay за 

рекламата като „изкривено огледало” (Distorted mirror), което едновременно 

отразява и променя реалността, като не само променя набора от теми и 

ценности в обсега на индивидуалното и на социалното влияние, но променя и 

референтната рамка, чрез която хората придават значение на възприеманата 

от тях реалност [1]. В статията се опитваме да покажем „обърнатият образ” 

на българското общество чрез рекламата. За да акцентираме върху 

рекламната репрезентазия на българското общество, ние правим паралел със 

северноамериканското общество. За целта сме анализираме излъчени 

реклами (рекламни спотове или камършали) по БТВ (България) и TNT 
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(САЩ) за период от една седмица (11-18.03.2013г.), в часовия диапазон 18-

22ч. Изборът на телевизионни канали се основава на тяхната гледаемост  и 

националното им покритие.  

 

2. Рекламата: Определения и видове 

‘’Рекламата е изкуство за внедряване на единствен по рода си 

потребителски мотив в главите на най-голям брой хора при най-малки 

разходи" [2]. Осъществяването на тази цел се постига най-ефикасно чрез 

средствата за масова информация  и най-вече чрез телевизионните каналите. 

Определението за реклама, което ще използваме е транспонирано в 

българското законодателство от Директива за аудиовизуалните медийни 

услуги (2010) на Европейският Парламент. Реклама е  „всяка форма на 

съобщение, излъчено срещу заплащане или подобно възнаграждение или 

излъчено с цел осигуряване на самореклама на публично или частно 

предприятие, или на физическо лице във връзка с търговия, стопанска 

дейност, занаят или професия, имащо за цел да популяризира доставянето на 

стоки и услуги, вкл. Недвижима собственост, или на права и задължения 

срещу заплащане” [3]. Рекламата се разделя на няколко категории според 

социалната си сфера. Тя бива стопанска, политическа и социална. 

Стопанската реклама е насочена към предлагане на стоки и услуги и се 

осъществява предимно чрез средствата за масова информация (телевизия, 

преса, радио, Интернет). Това е най-масово излъчваната реклама, която е и 

обект на анализа на настоящата статията. 

Политическата реклама цели популяризирането и приобщаването към 

политически идеи на партия, сдружения, организации и се стреми да спечели 

повече гласове. Социалната реклама е насочена към различни обществено 

полезни кампании като здравна профилактика, безопасност на движението, 

опазване на околната среда и т.н. Тази реклама може да се приеме като 

измерител за развитието на гражданското общество в дадена 

държава.Колкото по-голям е броя на социалните реклами, тава е показател за 

развитието на обществото, което е  чувствително към различни обществени 

проблеми. За целите на статията ни интересува само икономическата 

реклама, която според Резолюция на Европейският Парламент от 

03.09.2008г., е „.....рекламата и маркетингът отразяват културата и също така 

допринасят за създаването й.” Рекламата е припозната не само като средство 

за осъществяване на търговски цели, но и за социални, затова е и подложена 

на контрол от страна на закона и държавните институции. Рекламните 

спотове са подложени на контрол и рестрикции касаещи тяхното съдържание, 

послания, представяни образи, продължителност, повтаряемост. 

С цел спазването на рестрикциите, Евопейската Комисия провежда много 

информационни кампании насочени към Медийно образование и кампании за 

повишаване на съзнанието за медийното и рекламното съдържание, насочени 

към рекламисти, потенциална и реална аудитория, и медии с цел изграждане 
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на критичен поглед и идентифициране на дискриминиращи половете 

съдържания. Рекламата  като регулатор оказва влияние при избора на 

определен продукт или услуга и по този начин доброволно или не влияе при 

формирането на определени нагласи и стереотипи или включването към 

определени социални групи. Но тя и създава критичен поглед към 

определени сфери на социалния живот. 

Анализът на рекламите е направен чрез категориите на контент анализ 

направени от Furnham&Mak (1999) [4].  Категориите включват: 

-начинът на представяне: мъжете – глас зад кадър, жените - визуално; 

-степента на надеждност: мъжете като авторитети, жените – като потребители 

на продукта/услугата; 

-ролята: мъжете като експерти или разказвачи, жените – като зависими 

(домакини, съпруги, майки); 

-местоположението: мъжете – извън дома, жените – у дома; 

-възрастта: жените – предимно млади и/или по-млади от мъжете; 

-видът продукт: мъжете – рекламиращи продукти за ползване извън дома, 

жените – продукти за дома; 

-крайният коментар: за разлика от мъжете жените често  не правят коментар. 

 

3. Рекламна репрезентация на  Българското общество 

Излъчените рекламни спотове по БТВ в периода 11-18.03.2013г. в 

часовия диапазон 18-22ч., могат да се групират в няколко основни категории. 

Това са категориите за: лекарства и медикаменти, храни и напитки, мобилни 

оператори и телефони, банки и банкови продукти, препарати за пране и 

почистване. Рекламите свързани с представяне на лекарства и 

медикаментозни продукти заема най-голям дял от излъчените реклами. 

Рекламират се всякакви продукти от лекарства за борба с настинки, гърлобол, 

главобол до лекарства за простата и подсилване на паметта. Наличието на 

толкова много реклами за лекарства, от една страна се дължи на зимният 

сезон, който се характеризира с повече вирусни инфекции и от друга страна, 

на достъпността на самите лекарства в аптеките. От друга страна, тези 

реклами кореспондират и с нагласата на българите към здравето. Здравето е 

една от най- важните ценности за българите. Това до голяма степен влияе и 

върху броя на рекламите, все пак се рекламират всякакви лекартсва, които се 

водят хомеопатични продукти без лекарско предписание. Популяризирането 

и рекламирането на хомеопатичните продукти може да рефлексира  и на 

засиленото недоверие в здравната система и лекарското съсловие. Лечението 

у дома с природни продукти може да е също толкова ефикасно- „Бабините 

рецепти са най-добри”. 

Втората категория се отнася до реклами на банки и банкови продукти. 

Рекламират се предимно ипотечни и потребителски кредити. Банковите 

продукти се рекламират предимно от мъже или мъжки глас зад кадър. 

Използването на мъжката фигура акцентира на традиционната представа за 
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мъжът като носител на сигурност и сила. Рекламите на ипотечни кредити, 

освен, че подчертават изгодността на кредита, акцентират върху желанието за 

собствен дом. Ако не искаш да живееш с родителите си до пенсия, нещо 

което в България е често срещано, е необходимо да си вземеш кредит. 

Многопоколенческото съжителство у нас е в следствие от икономическата 

ситуация и невъзможността на младите семейства да си позволят собствен 

дом. Използва се българската нагласа към собствен дом, в който да се 

посрещат гости и роднини. В категорията храни и напитки се включват 

реклами на кисели млека, вафли, бира, уиски, сирена, луканки и т.н. 

Рекламите на български луканки, суджуци и др. подобни продукти са много 

показателни за патриархалният характер на обществото ни. В рекламите 

виждаме мъже, които са носители на традицията и занаята и те заедно с други 

мъже се наслаждават на храната. Жената и децата са изключени от трапезата. 

Друга реклама характерна с разделението на мъжки и женски стереотипи 

е рекламата на кафе Нова Бразилия. В нея кафето е представено по-скоро 

като афродизиак, от който жената става с по-пищни форми и къса пола, а пък 

мъжа се сдобива с мускули. Използва се сексуалният елемент, залага се на 

еротизация на рекламата. При рекламите на продуктите Маги, жената се 

представя като майка и домакиня, господарка на къщата, която знае как да се 

грижи за семейството си. Акцентира се върху битуващите представи в 

обществото за жената като грижовна майка и домакиня. Рекламите за 

напитки са основно на бира и уиски, при които мъжете са основни 

ползватели. Виждаме образите на обикновено трима или четирима мъже, 

които пият бира в заведение на фона на музика и се забавляват. При 

рекламите на уиски мъжете-приятели си говорят като си разказват спомени 

от предишни преживявания. Препраща се към идеята за уискито като 

източник на история, на положителни емоции, които са възможни само от 

прекарването с приятели на по чашка. 

Друга група често рекламирани продукти са препаратите за пране, 

почистване и ароматизиране, там отново виждаме стереотипизации на мъжки 

и женски роли и отговорности. Тези реклами са насочени към жените, които 

са  ползвателки на продукта за доброто на семейството си. „И рицаря смел за 

кралица на кралството бе обявен”. Жената окачествена с мъжки сили като 

рицар, която получава титлата на кралица, заради изпълнението на нейните 

„женски” задължения, изчистване на трудни петна от замърсяване. Виждаме 

затвърждаване на нагласите спрямо ролите на мъжете и жените.Категорията 

на мобилни услуги и телефони включват реклами, които акцентират върху 

необходимостта от този продукт, заради неговите екстри, разговори с близки 

и приятели, които е свързано с идеята за щастие и радост.  

 

4. Рекламата репрезентация на обществото в САЩ 

Излъчените рекламни спотове или камършали за същият период (11-

18.03.2013г.) по Американската телевизия TNT се групират в категориите: 
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заведения за хранене, храни, застраховки, коли, лекарства. Анализът на 

рекламната презентация на обществото се наблюдава изчистване от 

наслагване от половата стереотипизация и чувствителност на обществото към 

проблемите за образната репрезентация. Прави впечатление, че при 

рекламите на заведения за хранене се акцентира предимно върху продуктът, 

дали е  вкусен бургер с домати, салата, бекон или скариди на грил, палачинки 

и т.н. На заден фон остават хората мъже и жени, които се 

забавляват/наслаждават заедно на посещението си в ресторанта и опитването 

на храната в него. Друга важна отличителна характеристика при 

рекламирането на ресторантите е наличието на деца в рекламите. Представен 

е образът на семейството, което се наслаждава на прекараното времето 

заедно.   Хората в рекламите са представени само как опитват храната без 

акцент върху самите тях. Водещо в рекламите е продуктът и насладата, която 

се изпитва от споделянето на храната с близките ти хора:семейство, 

приятели, деца. Няма запомнящи се фрази или изрази. Друга категория са 

рекламите на храни и напитки. Тук виждаме отново акцент върху самият 

продукт.  

Хората от рекламите за храни като замразени зеленчуци, риба са 

изключени въобще. Една от категориите, който отразява социалната 

специфика на страната са рекламите за застрахователни продукти. 

Рекламират се застраховки живот, застраховки за дома, колата, здравни 

застраховки. Акцентът на рекламите е да се предпазиш теб и най-вече 

семейството си. В рекламите на застраховките живот и здравните застраховки 

се показват хора мъже и жени, които са заедно и се забавляват, докато нещо 

лошо не се случи. Показва се идеята за възможността да предотвратиш някои 

неща или да осигуриш близките си, за да бъде загубата им по-лека.  

Рекламите на мобилни телефони и мобилни оператори акцентира 

предимно върху приложенията на телефона, неговите размери, компактност, 

функционалност. Рекламите, където е само образът на телефона, гласът зад 

кадър е мъжки и женски.  Телефонът освен за разговори с близките може да 

се използва и за много други полезни всекидневни неща. Жената-майка и 

домакиня да го използва за намиране на рецепти, докато готви. Малкото 

момиченце може да го използва за рисуване, може да се използва за четете на 

приказки.  

В категорията на лекарствата се включват лекарства против главоболие и 

антидепресанти. Рекламите за антидепресанти  са съпътствани и със 

социални реклами за информация за депресията, да научиш повече за 

заболяването и да узнаеш къде може да получиш помощ. Интересни реклами, 

които са отражение на американската действителност  са рекламите на 

дилъри на автомобили, брокери на недвижими имоти,  на Розета ленгуич 

софтуер (Rosetta Stone Language Software) за научаване лесно на чужди езици 

и на сайтове за запознанства.  
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5. Заключение 

Използвайки модела на Richard Pollay за рекламата като „обърнато 

огледало на действителността” и сравнявайки българските и американските 

реклами може да направим няколко извода.  

Първо от анализираните реклами може да заключим, че в българското 

общество битуват традиционни схващания и продължават да се използват 

традиционните схващания за мъжко-женски образи. За жената се използват 

образите на майка и  домакиня.  Образът на мъжа е на доминираща фигура на 

стабилност и авторитет, източник на средства. 

Второ, продължават да се използва еротизация на тялото и то предимно 

на женското тяло. 

Трето, на базата на анализираните реклами излъчени по американската 

телевизия виждаме доминация на принципа на равенството между половете, 

няма стереотипизации, защото освен, че е подсъдно то и обществото е 

чувствително към тези проблеми. 

Основните разлики, които се откриват между рекламите излъчвани в 

двете страни са в начина на представяне на продуктите. В рекламите 

излъчвани в САЩ се набляга основно на самият продукт, а хората-мъже и 

жени, оставят на заден план, те се използват само, за да покажат колко се 

забавляват/наслаждават на храната или телефона с любимите си хора. В 

българските реклами акцентът все още е върху хората разделени на мъже и 

жени. Използва се еротизация на телата и по-специално на женското тяло. 

Интересно е, че по американските канали не се излъчват реклами за перилни 

и почистващи препарати. 

В заключение може да кажем, че развитието на рекламите в България ще 

върви по пътя на елиминиране на стереотипите и еротизацията в рекламите. 

Ще се елиминира човека като мъж или жена и ще се акцентира предимно 

върху продукта, това ще покаже развитие на обществото към теми и 

проблеми, които сега остават на заден план.  
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Abstract. There are a lot of factors to be considered in the process of technology transfer 

options selection. This paper is focused on technology transfer pre-assessment approach 

which could be followed by the recipients (industrial enterprises). The study is based on a 

literature survey of technology transfer pre-assessment activities and proposed the primary 

objective and the basic steps in the pre-assessment. It is include indentifying potential 

technology transfer options, determining the priority level of the options for the enterprises 

and criteria used to indentify acceptable alternatives of technology transfer.  

The outcome of the pre-assessment is a portfolio of technology transfer projects to facilitate 

and accelerate the diffusion and adoption of technologies in enterprises. It is a term for 

enterprise competitiveness increasing. 

Keywords: technfology, transfer, successful, pre-assessment, options, criteria 
 
1. Въведение 

Една от най-дискутираните и актуални теми днес е свързана с това как 

да бъдат преодолени негативните последици от финансово-икономическата 

криза и да бъдат създадени предпоставки за постигане на икономически 

растеж. Задължително условие за ефективното решение на тази сложна 

задача е повишаването на конкурентоспособността на индустриалните 

предприятия, чрез създаване и внедряване на иновации – продуктови, 

процесни, организационни, маркетингови или комплексни (едновременно 

осъществяване на два или повече вида иновации). 

Ключов инструмент за реализирането на тази цел е ефективният обмен 

на технологични знания (технологичен трансфер). Той се превръща в основен 

стратегически начин за посрещане на предизвикателствата на глобализацията 

в бизнеса [1]. 

В специализираната литература, посветена на тази проблематика, се 

срещат много разнообразни дефиниции за технологичен трансфер, което се 
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дължи на различните нюанси на термина „технология” и контекста, в който 

се използва той. Анализът на различните авторови виждания показва, че най-

подходящо за целите на настоящата разработка е определението, според 

което технологичният трансфер представлява сложен, итеративен процес на 

съзнателно, целенасочено, обикновено и договорно взаимодействие между 

две или повече организации за пренос и приложение на нова и полезна 

информация и знания, методи и процеси, документация, патенти, софтуерни 

продукти, дизайн, физически обекти (продукти, машини и оборудване, 

компоненти, съоръжения, заводи и др.) в приемащата организация, водещи 

до повишаване на запаса й от знания и/или до осъществяване на иновации за 

постигане на фирмените й цели [2]. Представеното определение е 

фокусирано върху трансфера между отделни предприятия, но не и между 

държави. 

Чрез осъществяването на технологичен трансфер предприятията не само 

се възползват от знанията, опита и техническите новости на другите. Те 

ускоряват и повишават ефективността на иновационната си дейност. 
Пред индустриалните предприятия непрекъснато се откриват различни 

възможности за осъществяването на трансфер на технологии. За да успеят да 

ги превърнат в успешни проекти, реализацията, на които ще генерира 

иновации и икономическо развитие е необходимо: първо да ги 

идентифицират в икономическото пространство и второ, да ги оценят и да 

изберат най-подходящите за тях, изхождайки от ресурсната си ограниченост 

и стопанските резултати, които искат да постигнат. Преди обаче да се 

премине към същинската оценка е необходимо да се направи предварителна 

оценка на алтернативните варианти на технологичен трансфер. По този 

начин, броят на вариантите ще бъде редуциран и ще може да се изготви 

списък, който обхваща само тези, които имат добър потенциал и трябва да 

бъдат разгледани по-подробно на следващи етапи. Това ще осигури по-

голяма точност на взетите решения, което е гарант за ефективен избор. Също 

така ще предотврати разпиляването на ресурси, за оценка на варианти, които 

така или иначе не отговарят на потребностите на предприятието и ще бъдат 

отхвърлени на по-късен етап. 

В различни научни и научно-приложни статии и доклади има 

разработени модели за предварителна оценка. Задълбоченият им анализ 
показва, че те не решават напълно поставения проблем. В повечето случай са 

твърде общи – очертават само насоки и основни стъпки за извършване на 

предварителната оценка, без да конкретизират как точно да бъдат изпълнени 

те. Друг важен момент е, че в по-голяма си степен те се отнасят за 

международен трансфер на технологии и в този си вид не могат да бъдат 
използвани за трансфер на технологии в отделните индустриални 

предприятия. 

Модел за предварителна оценка на технологични варианти, който се 
доближава до предложения тук подход е разработен от J. Hay. Той очертава 
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следните основни стъпки при извършване на предварителната оценка и 

подбор: анализ на потребностите от трансфер на технологии, 

идентифициране на алтернативните варианти на технологичен трансфер, 

подбор на алтернативните варианти, с помощта на различни критерии [3]. 

Освен вече посочените недостатъци и преди всичко неприложимостта му в 

индустриални предприятия, тук трябва да се обърне внимание и на още 

няколко важни момента. В представения модел, както и в останалите 

подобни модели липсва определяне на степен на приоритетност на 

алтернативните варианти, което има много голяма тежест за правилната им 

оценка в последствие. Второ – критериите, които са използвани за подбор на 

алтернативните варианти са специфични и се отнасят само за един конкретен 

случай – технологии свързани с околната среда [3, 4]. Трето, не се прави 

оценка на риска от трансфера на нови технологии. 

Целта на настоящата разработка е да предложи подход за предварителна 

оценка на варианти за технологичен трансфер, приложим при вземане на 

решения за технологичен трансфер на фирмено ниво. Представеният подход 

е апробиран в реално съществуващо индустриално предприятие – „Истра” 

ЕООД, с предмет на дейност, проектиране, производство и монтаж на 

обзавеждане от месинг, неръждаема стомана, желязо, дърво и стъкло. В 

продуктовата гама на фирмата влизат следните групи изделия: парапети, 

оборудване за хотел и бар, прибори за камина и корнизи. 

 

 

 

 

Фиг. 1. Изделия на фирма „Истра” ЕООД 

2. Предварителна оценка на варианти на технологичен трансфер в 

индустриално предприятие по примера на фирма „Истра” ЕООД. 

След извършване на ситуационен анализ на „Истра” ЕООД 

ръководството идентифицира следните основни проблеми в дейността на 

фирмата: 

� невъзможност да се поемат голям брой поръчки за парапети и 

огради, изработени от ковано желязо, поради липса на 

специализирана и високопроизводителна техника и технологии;  

� наличие на тясно място в производството на парапети (сектор 

прахово боядисване), което се дължи на ограничения капацитет и 

функции на наличната техника за прахово боядисване; 

� ограничена продуктова гама; 

� ниска удовлетвореност на клиентите, поради закъснение на 

поръчките и ограничен избор; 
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С цел постигане на по-високи стопански резултати и 

конкурентоспособност на фирмата е направено задълбочено проучване, в 

резултат, на което се достига до извода, че възможните варианти за 

технологичен трансфер, т.е за трансфер на знания и новости, на основата, на 

които ще се извършат фирмени иновации за разрешаване на посочените 

проблеми са следните: 

� Вариант 01. Закупуване на 2 броя кабини за прахово боядисване 
тип „Непроходни”, фиг. 2 а). – за боядисване на по-малогабаритни 

детайли в сравнително неголеми серии и разнообразни цветове, 

габарити: широчина – 1500 мм; височина – 2485 мм; дълбочина – 

1900 мм. Светъл работен отвор – 1440 х 1530 мм. Мощност – 2,2 kW. 

Необходимо количество сгъстен въздух – 20 Nm/h. Цена 80 000 

лв./бр. 

 

� Вариант 02. Закупуване на 1 брой кабина за прахово боядисване 

тип „Проходна”, фиг. 2 б). – за боядисване на средни и големи 

серии детайли с максимални габарити 450 х 1300 мм. Предлага се и 

във вариант два работни поста. Габарити: широчина – 1500 мм; 

височина – 2485 мм; дълбочина – 1900 мм. Проходен отвор – 

широчина 500 мм; височина – 1530 мм. Мощност – 2,2 kW. 

Необходимо количество сгъстен въздух – 20 Nm/h. Дървен ефект. 
Цена 120 000 лв./бр. 

 

� Вариант 03. Закупуване на 1 брой кабина за прахово боядисване 

„Открит тип”, фиг. 2. в). – предназначени за боядисване на 

едрогабаритни детайли или такива със сложна конфигурация 

непозволяващи преминаването им през работните отвори на 

проходните кабини. Габарити: широчина – 1500 мм; височина – 2485 

мм; дълбочина – 1900 мм. Мощност – 2,2 kW. Необходимо 

количество сгъстен въздух – 20 Nm/h. Дървен ефект. Цена 170 000 

лв./бр. 

 

  

 

                                                                  б)                                      в) 
Фиг. 2. Кабини за прахово боядисване 

 

� Вариант 04. Закупуване на 1 брой машина за наковаване на 

профили  - използва се за наковаване на профили върху метали 

включително и върху квадратна, плоска или заоблена стомана. 

а)
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Дизайна може да бъде променян от оператор. Метала не е нужно  да 

е нагорещен по време на обработката му. 5 комплекта матрици 

включени към машината. Цена 40 000 лв./бр.  

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 3. Машина за наковаване на профили   

 

� Вариант 05. Закупуване на 2 броя машини за усукване на ковано 

желязо – Цена 20 000 лв./бр. 

 

 

  

 

Фиг. 4. Машина за усукване на ковано желязо  

 

� Вариант 06. Закупуване на 2 броя машини за оформяне на ковано 

желязо – Цена 10 000 лв./бр. 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Машина за оформяне на ковано желязо  

 

� Вариант 07. Закупуване на 2 броя машини за наковаване на 

крайща – Цена 8 000 лв/бр. 

 

� Вариант 08. Закупуване на 1 брой машина за огъване на ковано 

желязо – Цена 8200/бр. 

 

  

 
Фиг. 6. Машина за огъване на ковано желязо 
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� Вариант 09. Закупуване на 2 брой машини за огъване на ковано 

желязо – Цена 2000 лв/бр. 

 

� Вариант 10. Закупуване на 1 брой машина за наковаване на 

профили – 10 комплекта матрици включени към машината. Цена 

48 000 лв./бр. 

 

Етап 1. Определяне на степените на приоритетност на вариантите за 

технологичен трансфер 

Първата основна стъпка е определянето на степените на приоритетност 
на алтернативните варианти на технологичен трансфер за индустриалното 

предприятие. 

Вариантите на технологичен трансфер, посочени в разработения по-горе 

списък, биха довели до иновации, имащи различна степен на важност за 

индустриалното предприятие. Някои от тях са задължителни за 

осъществяване и трябва да се извършат спешно. Такива например са тези, 

които са предизвикани от промени в правната регламентация – промяна на 

задължителните изисквания към използваната техника, технологични линии, 

методи и подходи за производство и обслужване, към безопасността и 

условията на труд и др. Предприятията не могат да продължат своята 

дейност, ако не се съобразят с тези промени чрез извършване на 

необходимите за това иновации. Обаче не всички промени в правната 

регламентация изискват строго задължителни и спешни мерки за промяна. 

Иновациите и в този случай са желателни и биха могли да се отложат за 

осъществяване на по-късен етап. 

Част от иновациите са предизвикани от промени в пазарните условия 

(промяна в изискванията на потребителите, промяна в поведението на 

конкурентите и др.). Иновациите могат да бъдат предизвикани и от стремеж 

да се подобрят стопанските резултати на предприятието – да се повиши 

конкурентоспособността на продукцията, да се увеличат продажбите, да се 

подобри качеството на дейността и да се повиши производителността на 

персонала, да се намалят разходите и др. 

Поради различната степен на важност на иновациите за индустриалното 

предприятие, то и вариантите за технологичен трансфер за осигуряването им, 

посочени в разработения списък, имат различна приоритетност за 

извършване. Тази приоритетност трябва да се определи и да се вземе предвид 

при оценката и определянето на поредността на извършване на трансфера. За 
целта е необходимо да се разработи така наречения „Йерархичен модел на 

приоритетите на вариантите за технологичен трансфер”. 

Приоритетните групи, според степента на задължителност или 

необходимост за осъществяване на трансфера, са: Приоритетна група 1 – 

строго задължителни за осъществяване, поради необходимостта от промени в 
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дейността на предприятието, наложени от нови нормативни изисквания; 

Приоритетна група 2 - задължителни за осъществяване с цел съобразяване с 

променените в пазарните условия или поради възникнала потребност в 

резултат от провеждането на друг вид иновации; Приоритетна група 3 – това 
са желателни, но не задължителни трансфери, необходимостта, от които е 

свързана с желанието за подобряване на стопанските резултати на 

предприятието. 

Вариантите за технологичен трансфер на „Истра” ЕООД са 

предизвикани главно от стремеж за подобряване на стопанските резултати и 

повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Те са желателни и 

попадат в Приоритетна група 3, фиг. 7.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Йерархичен модел на степените на приоритетност на вариантите за 

технологичен трансфер на фирма „Истра” ЕООД 

 

Етап 2. Предварителна оценка на вариантите за технологичен 

трансфер 

 На този етап се извършва предварителната оценка на вариантите за 

технологичен трансфер (от целия списък на възможните), които са с добър 

потенциал и са по силите на предприятието. 

При предварителната преценка отделните технологични алтернативи се 

преценяват по две групи критерии: 

� Капацитет (възможности) на предприятието да се възползва от 
конкретната технология; 

�  Стопанска значимост на технологията (значимост за постигане 

на високи стопански резултати от предприятието). 

От списъка отпадат тези от тях, които не покриват минималните 

поставени изисквания на предприятието. 
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Вариантите за трансфер на технологии на „Истра” ЕООД са оценени, по 

посочените критерий, от трима вътрешни експерти (управител; 

производствен мениджър и мениджър проекти). Оценките са в интервал от 0 

до 10 (оценка 0 показва пълна липса на капацитет за възползване/на 

значимост, а 10 – отлични възможности/висока значимост). 

2.1. Оценка на вариантите за технологичен трансфер на „Истра” ЕООД, 

според капацитета (възможности) на фирмата да се възползва от 

конкретната технология 

За прегледност и улесняване на изчислителната процедура се използва 
следната таблица за оценка на всеки един вариант на технологичен трансфер. 

В представения пример са дадени оценките на тримата експерти на фирмата 

за капацитета на предприятието за възползване от Вариант 01. 

Таблица 1. 
Оценка на капацитета на фирма „Истра” ЕООД за възползване от Вариант 01 

 

 
Управител 

Производствен 

мениджър 

Мениджър 

проекти 
Общо 

1. Потенциал за 

доработване и 

доразвиване на новостта 

7 8 8 23 

2. Потенциал за 

внедряване на новостта 10 10 9 29 

3. Потенциал за 

използване на новостта 9 10 10 29 

Общо 23 26 25  81  

 

Както се вижда от таблицата общата оценка за капацитета на фирма 

„Истра” ЕООД за възползване от Вариант 01 е 81, а осреднената е 

(81/10.3.3), т.е.  = 0,90.  

По този начин са определени и оценките на тримата експертите за 

останалите 9 варианта за технологичен трансфер, като те са съответно: 

Вариант 02 – = 0,75; Вариант 03 – = 0,64; Вариант 04 – = 0,80; 

Вариант 05 – = 0,60; Вариант 06 – = 0,86, Вариант 07 – = 0,78, 

Вариант 08 – = 0,60; Вариант 09 – = 0,82; Вариант 10 – = 0,87. 

 

2.2. Оценка на вариантите за технологичен трансфер на „Истра” ЕООД, 

според стопанска значимост на технологията (значимост за постигане на 

високи стопански резултати от предприятието) 
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По сходен начин се определя и оценката на тримата експерти по втория 

критерий (стопанска значимост на технологията). Задължителни технологии 

от Приоритетна група 1 получават най високата оценка 3 по този критерии – 

в конкретния случай нямаме такива технологии. В примера са дадени 

оценките на тримата експерти на фирмата за Вариант 01. 

 
Таблица 2. 

Оценка на стопанска значимост на Вариант 01 за фирма „Истра” ЕООД 

 

 
Управител 

Производствен 

мениджър 

Мениджър 

проекти 
Общо 

1 Очаквани резултати 5 6 5 16 

2. Стойност на 

придобиване 
7 6 7 20 

3. Необходими средства за 

доработване на новостта 6 6 5 17 

4. Необходими средства за 

внедряване 
7 8 6 21 

5. Ограничителни условия 

за използване 
5 6 6 17 

6. Необходимо време за 

доработване/доразвиване 

на новостта 

           7 5 6 18 

7. Необходимо време за 

внедряване на иновацията 6 7 6 19 

8. Очаквана степен на 

вътрешна съпротива 9 10 10 19 

9. Риск (вероятност за 

успех/неуспех) 3 4 4 11 

Общо 55 58 55  158  

 

Общата оценка за стопанска значимост на Вариант 01 е , а 

осреднената е (158/10.9.3), т.е.  = 0,59.  

Оценките за стопанската значимост на останалите 9 варианта са както 

следва: Вариант 02 –  = 0,85; Вариант 03 –  = 0,82; Вариант 04 –  = 

0,78; Вариант 05 –  = 0,45; Вариант 06 –  = 0,64; Вариант 07 –  = 

0,72; Вариант 08 –  = 0,86; Вариант 09 –  = 0,42; Вариант 10 –  = 

0,68; 

 

2.3. Разработване на матрица капацитет/значимост  

За прегледност и обективност на оценките на технологичните варианти 

може да се използва така наречената Матрица капацитет/значимост 
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(разработена по аналогия на предложената в научна разработка на 

Университета на Претория „Need – Capability Assessment Matrix). В нея се 

определят 9 квадранта, а отделните, оценявани технологии, попадат в някой 

от тях в зависимост от оценките си за капацитета на предприятието за 

възползване от тях и за стопанските резултати, които те могат да осигурят. 
Отделните технологии се разпределят в различни квадранти, в 

зависимост от оценките си по двата критерии. Общата оценка в съответния 

квадрант се определя като произведение на оценките по двата критерия – 

например: 2 x 3 = 6. 

За да се използват в матрицата капацитет/значимост, получените оценки 

трябва да се умножат по 3 - цифрата, която е максимумът в редовете й. 

Получените стойности се закръгляват към цяло число. Така се получават 
следните стойности: 

За оценка за капацитета на фирма „Истра” ЕООД за възползване от 

Вариант 01:   = 0,90. 3 = 2,70, т.е. закръглява се на 3; 

За оценка на стопанската значимост на Вариант 01:   = 0,59. 3 = 1,77,  

т.е. закръглява се на 2. 

Следователно оценяваната Вариант 01 попада в квадрант с оценка 6 

(3x2). 

По аналогичен начин в матрицата се разпределят и останалите варианти 

за технологичен трансфер на фирма „Истра” ЕООД. 

 
  Стопанска значимост 

  Ниска 

 (оценка 1) 

Средна 

(оценка 2) 

Висока 

 (оценка 3) 

Нисък (оценка1) 1 2 3 

Среден (оценка 2) 

2 

 

Вариант 05 

Вариант 09 

4 

Вариант 03 

Вариант 04 

Вариант 07 

6 

 

Вариант 02 

Вариант 08 

 

Капацитет за 

възползване 

 

Висок (оценка 3) 3 

6 

Вариант 01 

Вариант 06 

Вариант 10 

9 

Фиг. 8. Матрица капацитет/значимост 

 

Препоръчителните действия спрямо технологиите от различните 

квадранти са: 

� технологиите от квадранти с оценки 1и 2 се отхвърлят; 
� технологиите от квадранти с оценки 3 и 4 представляват интерес 

само, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ 

потребността на предприятието от промяната е сериозна; 2/ 

липсват технологични възможности от квадранти с по-висока 
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оценка; 3/предприятието има възможност да повиши капацитета 

си за възползване от новата технология и/или се очаква 

скорошна промяна на външните условия (включително и 

пазарните), която да осигури по-висока стопанска значимост на 

нововъведението; 

� технологиите от квадранти с оценки 6 и 9  са препоръчителни за 

трансфер; 

В резултат на предварителната оценка „Истра” ЕООД изготвя съкратен 

списък на варианти на технологичен трансфер (Вариант 01, Вариант 02, 

Вариант 04, Вариант 06, Вариант 08, Вариант 10), който ще бъдат 
подложени на задълбочена оценка, с цел избор на тези от тях, които имат 
най-висок потенциал за фирмата. В списъка се включва и Вариант 04, 

защото потребността на предприятието от реализацията му е сериозна. 

 

3. Заключение 

Ускорените иновации, са условие за висока конкурентоспособност и 

просперитет на индустриалните предприятия. Те в значителната си част се 

основават на технологичен трансфер, успешното осъществяване, на който 

изисква внимателна оценка. 

Представеният тук подход е един практически лесно приложим 

методически инструмент за осъществяване на предварителна оценка на 

варианти на технологичен трансфер. Основни му достойнства са, че той може 

да се използва на фирмено ниво и че позволява да се подберат вариантите за 

трансфер с най-висок потенциал за генериране на иновации и положителни 

стопански резултати. С неговото приложение многообразието от варианти 

може да се сведе до списък от няколко значими алтернативи, които след това 

да бъдат подложени на детайлна оценка с цел избор. Така се спестява време и 

усилия за анализи и се постигат резултати, позволяващи на предприятията да 

се възползват в максимална степен от благоприятните възможности, които 

им предлага средата, в която функционират. 
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Abstract. The continuous learning of changes in economic conditions and customer 

requirements in regard to the products and services are key element in the fierce rivalry 

between the companies. To survive and thrive in such an environment they perceive a new 

approach, to the systems of quality management, organizational management, innovation, 

customer satisfaction, etc. Such changes include upgrading the managerial approach, self-

evaluation, reformulation of the policy and objectives of the organization. It is a systematic 

measurement of the parameters of the processes and business results, and even a change of 

marketing strategy. 
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1. Въведение 

В съвременната силно конкурентна и турбулентна икономическа среда 

клиентското удовлетворение е ключов фактор за стабилни бизнес позиции и 

висока конкурентоспособност. Тази бизнес среда влияе и върху поведението 

на клиентите като предизвиква постоянно нарастване на изискванията и 

очакванията им. Фирмите са изправени пред сложни предизвикателства да 

удовлетворяват установените желания при постоянно нарастване на цените 

на суровините и материалите, като предлагат адекватни крайни цени на 

своите продукти и услуги. Всеизвестно, е че клиентите най-често търсят 

решение на проблеми или удовлетворение на потребности, което като 

процеси означава създаване и предлагане на пакет от услуги, допълващи 

материалния продукт до степен, която води до максимално приближаване до 

дефинираните изисквания и очаквания.  

 

2. Методи за оценка на клиентското удовлетворение 
Правилното ориентиране на усилията и ресурсите на фирмите за отговор 

на клиентските изисквания и очаквания позволява да се постигне по-добро 
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представяне и респективно по-висока конкурентоспособност. За тази цел се 

прилагат различни методи и техники. Чрез тях се измерва най-често 

потребителската удовлетвореност.  

В системите за управление според клиентските изисквания от серията 

ISO 9001, всички версии, терминът „удовлетвореност на клиента” се 

дефинира като: „възприятието на клиента за равнището, до което са 

изпълнени неговите изисквания” [1].  

Клиентската удовлетвореност в значителна степен представлява 

емоционално и психологическо състояние, което трудно може да бъде 

измерено обективно. В този смисъл директното й оценяване изисква 

значителни усилия, опит, експертиза и интегрирано разглеждане на редица 

фактори и стойности. Успешен опит за обективизиране на резултатите е 

създаването и прилагането на обобщен показател - „Индекс на 

потребителската удовлетвореност” (Customer Satisfaction Index). Съществуват 

различни версии за отделни държави и общности (Аmerican Customer 

Satisfaction Index, Swedish Customer Satisfaction Barometer European Customer 

Satisfaction Index и др.) [2]. Прилагането им се осъществява по отношение на 

различни сектори от индустрията и услугите и на базата на получените 

резултати се номинират фирми постигнали най-високо представяне в 

съответната област. Като цяло те представляват сравнителна оценка на 

степента на съответствие между предложението за продажба от страна на 

компаниите и идентифицираните очаквания на потребителите [3].  

Потребителската удовлетвореност оказва силно влияние върху редица 

финансови показатели на фирмите. Например според едно изследване, 

повишената удовлетвореност влияе върху стойността на акциите, 

стабилизирането и дори увеличаване на приходите. За периода от 1994 до 

2000 г., увеличението на потребителската удовлетвореност с 1%, води до  

увеличение на бъдещите нетни приходи с 7% и намаляване на променливите 

разходи с 4% [4].  

В контекста на оценяване на потребителската удовлетвореност достойно 

място заема и Тристепенния анализ на продукта. Той се състои в 

идентификация на Същинския продукт – представлява потребност или 

желание на клиента за удовлетворение. За него в този случай няма значение, 

кой е доставчика, тъй като тук на първо място е реализирането на 

възникналото желание или потребност; Фактически продукт – материален 

продукт плюс услугите свързани с неговото предлагане и придобиване; Това 

са няколко детайлни характеристики, които са важни за потребителя, когато 

той взема решение за покупка. Именно те трябва да бъдат разгърнати и 

изтъкнати по най-добрия начин пред клиента. Всички тези допълнителни 

условия дават и конкурентно предимство на съответната фирма пред 

останалите на пазара. Непрекъснатия стремеж за конкурентно превъзходство 

между фирмите води до разширяване спектъра на характеристиките, които 

съпътстват пакета продукт/ услуга. Разширен продукт – всички 
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допълнителни „неосезаеми” ползи, които клиентът получава в допълнение 

към фактически пакет продукт/ услуга, които отличават фирмата от преките 

й конкуренти [5]. 

 

3. Холистичен поглед върху постигането на клиентска удовлетвореност.  

Придобиването на дадени материални продукти е свързано с 

извървяването на определен път от страна на клиента, който оказва силно 

влияние върху формирането на неговото удовлетворение. В този процес 

участва и доставчика с почти всички звена, отдели, дивизии на фирмата, 

разбира се в различна степен и с различна сила и най вече в различни 

моменти. Всъщност клиентското удовлетворение представлява тази обща 

област между две множества, които идентифицират участието на доставчика 

на пакета продукт/услуга и потребителя му.  

3.1. Характеристика на цикъла за управление на заявката 

Цикълът за управление на заявката (ЦУЗ) е инструмент, който в 

значителна степен позволява да се идентифицират дейностите в процеса на 

удовлетворение на клиента. В него са посочени етапите и действията както 

на клиента така и на доставчика. В систематизиран вид ЦУЗ е представен на 

фигура 1.  

Клиентът Етап на ЦЗУ Търговци Маркетинг Обслужване 

на клиенти

R&D Снабдяване Финанси и 

счетоводство

Операции Логистика Топ 

Мениджмънт

Планира 

покупката
1. Планиране на 

заявката
Координира

Попада на 

обява за 

продажба

2. Активиране на 

заявката
Понякога 

участва

Договаря 3. Определяне на 

цената
Понякога 

участва

Поръчва 4. Получаване на 

заявката и 

задвижване на 

процеса

Пропуска 

този етап

Чака 5. Избор на заявка 

и поставяне на 

приоритети

Понякога 

участва

Чака 6. Съставяне на 

графици

Пропуска 

този етап

Чака 7. Изпълнение Пропуска 

този етап

Плаща 8. Издаване на 

фактура
Пропуска 

този етап

Преговаря 9. Върнати стоки и 
рекламации

Понякога 

участва

Оплаква 

се 

10. 

Следпродажбено 

обслужване

Пропуска 

този етап

Фиг. 1. Общ вид на ЦУЗ 
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Етап 1: Планиране на заявката. Първата стъпка в процеса е Вземането на 

решение от страна на клиента за осъществяване на покупката. Факторите, 

които оказват влияние върху решението са много, но най-често биват 

свързани с цената и формираното очакване за ползите от притежаването на 

продукта. На базата на взетото решение се Планира и самата покупка. За да 

съществува въпросният продукт (достъпност и наличност в мрежата) от 

страна на доставчика е прогнозирано търсенето на съответния продукт като в 

това са взели участие всички негови звена: 

• проучване на потребността от продукта, неговите параметри и 

характеристики, потенциала на пазара и съответните  пазарни 

сегменти, рекламиране (Маркетинг) Много силно; 

• проектиране на продукта в съответствие с клиентските изисквания и 

очаквания (R&D) Силно; 

• осигуряване и доставка на необходимите суровини, материали, 

детайли и кооперирани изделия (Снабдяване и Логистика) Силно; 

• производство на проектираните продукти (Операции) Много силно; 

• експедиране и дистрибутиране на продуктите до съответните места 

(Логистика, Обслужване на клиенти) Силно; 

• разположение на продукта в магазините и мрежата (Търговци) 

Силно; 

• финансово осигуряване на всички дейности и отчитане на разходите 

(Финанси и Счетоводство) Силно; 

• координиране на целия процес (Топ мениджмънт) Силно. 

 

Етап 2: Активиране на заявката. Клиентът е планирал покупката и търси 

информация за потенциалния доставчик, от когото може да удовлетвори 

своята потребност. Попада на адекватната информация - Предложение за 

продажба.  ЦУЗ от страна на фирмата изисква. 

• първи контакти и дефиниране на параметрите на продукта пред 

клиента (Търговци, те са на "фронтовата" линия и първи се срещат с 

клиента) Много силно; 

• събиране, обработване и анализиране на информация от клиента 

относно неговите очаквания по отношение на продукта и 

съпътстващата го услуга (Маркетинг и Обслужване на клиенти) 

Силно. 

 

Етап 3: Определяне на цената Клиентът преговаря най-вече ценовите 

параметри на сделката.  

• договаряне на сделката (Маркетинг, основен играч на този етап) 

Много силно; 
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• поддържаща роля и допълнителни опции за преговорите предлагат 

останалите звена, като Топ мениджмънта участва при нужда, най-

вече при стратегически клиенти. 

 

Етап 4: Получаване на заявката и задвижване на процеса на изпълнение. 
Клиентът е доволен от условията и Поръчва продукта. 

• формиране на персонален акаунт за клиента поддържане на "топъл" 

контакт с него (Обслужване на клиенти) Много силно; 

• снемане на конкретни изисквания и адаптиране на продукта и 

услугата за съответния клиент (Търговци, Маркетинг, R&D, 

Операции и Логистика), Топ  мениджмънта не участва. 

 

Етап 5: Подбор за изпълнение  на поръчката във времето - поредност 

(приоритети). Клиентът е и позиция на изчакване на изпълнението, докато 

звената във фирмата извършват следните дейности: 

• планиране на изпълнението на поръчката във времето на базата на 

съществуващите други заявки и степенуване на важността 

(Маркетинг) Много силно, 

•  останалите звена имат поддържаща функция по осигуряване на 

изпълнението на заявката - планиране на операциите, планиране на 

транспорта, текущо усъвършенстване на продукта и прочее, но 

тяхното участие е Силно, 

• Топ мениджмънта  се намесва по отношение на стратегическите 

клиенти и предефинира приоритетите при нужда. 

 

Етап 6: Съставяне на графици за изпълнение на заявката. Клиентът  

продължава да чака. 

• планиране на продуктовия график (Операции) Много силно; 

• останалите звена, без Финанси и счетоводство, подпомагат 

координирането на графиците и вместването на изпълнението на 

заявката в производствената програма на фирмата Силно. 

• Висшият мениджмънт не участва. 

 

Етап 7: Изпълнение  на заявката. Клиентът продължава да чака. 

• изпълнението на конкретната поръчка (производство) за конкретния 

клиент е основния приоритет на (звено Операции) Много силно; 

• текущо усъвършенстване на продукта (R&D), Осигуряване на 

необходимите суровини и материали (Снабдяване) и транспорт 

(Логистика) Силно; 

• Търговци, Маркетинг, Финанси и счетоводство и Висш мениджмънт 

не участват на този етап. 
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Етап 8: Издаване на фактура. Клиентът плаща. 

• документалното оформяне на приключването на сделката - фактури 

(Финанси и счетоводство) Много силно. 

• осигуряване на акта на прехвърляне на собствеността при клиента 

(Търговци) Силно. 

• споразумение и документално оформяне относно гаранционните 

параметри на продукта (Обслужване на клиенти) Силно. 

• получаване на обратна  връзка и обработване на информацията 

относно клиентското удовлетворение и насочване към съответните 

звена във фирмата (Маркетинг) Силно. 

• доставка на продукта до клиента (Логистика) Силно. 

• другите  заинтересовани страни (звена) не участват. 

 

Етап 9: Връщане на продукта и/или рекламации. Клиентът търси 

овъзмездяване за пропуснати ползи и неудовлетворение от пакета 

продукт/услуга - най-общо преговаря. 

• приемане  на възраженията (Търговци) Много силно. 

• оценяване на валидността на възраженията и преговаряне на 

компенсациите за клиента (Обслужване на клиента) Силно. 

• редизайн на продукта (R&D) Силно. 

• доработки (ако е необходимо) (Операции) Силно. 

• обслужване на транспортирането  на проблемния продукт 

(Логистика) Силно. 

• връщане на пари или изплащане на щети (Финанси и счетоводство) 

Силно. 

• Висшият мениджмънт се намесва в отделни случаи. 

 

Етап 10: Следпродажбено обслужване. При поява на дефекти в процеса на 

използване на продукта по време на гаранционния срок и след него. Клиентът 

формира оплакване  

• приемане на оплаквания и сигнали от клиентите (Обслужване на 

клиенти) Много силно. 

• приемане на оплаквания и препредаване по информационната верига 

назад (Търговци) Силно. 

• отстраняване на обективно установени функционални дефекти и 

характеристики на продукта (R&D). Силно. 

• ремонт и поправки по време на гаранционният период и след него 

(Операции) Силно. 

• транспортно обслужване на продукта от клиента към сервизната база 

или фирмата и обратно при нужда (Логистика) Силно. 
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3.2. Дефиниране на изживяването на клиента 
Това е друга гледна точка влияеща силно върху удовлетвореността, която 

е представена в стратегията „Син океан”. Тук са интегрирани в матрична 

форма (вж. фигура 2) шестте етапа на потребителското изживяване (покупка, 

доставка, употреба, допълнение, поддръжка и изхвърляне) и шест средства за 

постигане на ползи от пакета продукт/услуга (потребителска продуктивност, 

опростеност, удобство, риск, забавление и външен вид и 

природосъобразност) [6].  

 

 
Фиг. 2. Потребителски ползи 

 

Идентифицирани по този начин те представят „интересите” на клиента в 

процеса на придобиване, предоставяне, използване и прочее на пакета 

продукт/услуга и обобщават в себе си някои от дейностите на доставчика. От 

тази гледна точка несъобразяването на определени рискове биха довели до 

намаляване на клиентското удовлетворение, а от там и на 

конкурентоспособността на фирмата. Такива биха могли да бъдат например: 

- Потребителската продуктивност (за какво ще бъде използван 

съответния продукт – очаквания и изисквания на клиента и реалните 

характеристики на последния).  

- Опростеност (в процеса на използване какви затруднения би имал 

клиента и влиянието им върху неговото удовлетворение). 

- Удобство (до каква степен продуктът би повлиял върху начина на 

живот на клиента). 

- Риск (какво би застрашило притежаването и използването на 

продукта по начин, по който това би довело до заплаха за здравето и 

живота на клиента, и респективно влияе върху неговата 

удовлетвореност). 

- Забавление и външен вид (до каква степен продуктът съответства на 

предварителната нагласа на клиента за позициониране, създаването 

на атмосфера и настроение при използването). 
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- Природосъобразност (до каква степен използването на продукта 

съответства на разбирането за „Устойчиво развитие” – консумация 

на енергия, замърсяване, рециклиране и т.н.). 

В процеса на постигане на висока конкурентоспособност отговорен 

очевидно е доставчикът. Негова грижа е да изследва и анализира посочените 

по-горе акценти, и на базата на измерими параметри да проектира и създава 

адекватни продукти, а също така да осигури максимална добавена стойност 

на предлагания от него пакет продукт/услуга.    

 

4. Заключение 

Очевидно е, че във високо конкурентна среда и трудно прогнозиране на 

предстоящите изменения в нея единствения правилен подход за придобиване 

на конкурентно предимство е системно и постоянно идентифициране на 

изискванията на клиентите и измерване на тяхното удовлетворение. [7] Този 

процес не би могъл да се осъществява успешно само през гледната точка на 

единия от елементите в системата доставчик – потребител, а изисква 

динамично адаптиране на възможностите на единия и обективизиране на 

изискванията на другия. Само по този начин може да се постигне висока 

конкурентоспособност и максимално удовлетворение на потребителя. 
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Abstract. The purpose of this article is to show what are the advantages for each company if 
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1. Въведение 

В настоящата статия ще се разгледат предимствата  на въвеждане на   

позицията „представител на клиентите“ в големите компании, както ще 

изясним начина на прилагане на тази нова функция в структурата на  

стопанската организация.  

Нуждата от представител на клиентите обикновено е резултат от голям 

брой оплаквания на недоволни клиенти. Забавянето на отговорите на 

подадените жалби увеличава недоволството на клиентите и намалява 

потребителското задоволство от използването на продукта. Особено често 

това се забелязва в големите компании с голяма и бюрократична структура, 

когато една жалба трябва да мине през дълъг административен път. Много 

често жалбите не следват реда на постъпването, а по-сложните случай се 

изоставят за сметка на по-лесно разрешими случай и така продължителния 

предстой трупа негативни емоции у клиента. В тези сценарии потребителя е 

изложен на сблъсък с прекалено сложната структура на организацията и по 

този начин забелязва пропуски и/или липса на ефективност от гледна точка 

на справянето с оплакванията. Клиентът понякога е длъжен да полага 

допълнителни усилия, за да накара стопанската организация да му 

предостави желаната услуга или да получи решение на въпросите си. 
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За по-голяма ефективност при справяне с оплакванията би било добре 

жалбите да следват приоритетност  от гледна точка на това кога са постъпили 

и колко значим е клиента за компанията имайки предвид  оборота, който 

потребителя  прави на компанията.   

Проблемът за правата на потребителя е изключително актуален и има 

своята практическа изява. Не случайно във всички развити държави 

съществува организирано движение за разширяване правата и влиянието на 

потребителите по отношение на производителите и търговците, наречено 

консюмеризъм [3].   

   Представителят на клиента (customer advocate)  е описан в английската 

литература като успешен инструмент за преодолява на отрицателният опит 

на клиентите с конкретна фирма. Чрез този инструмент се намалява 

значително неефективността  по отношение на справянето с жалби [3].  По-

малко хора са ангажирани с обслужването на един клиент, има по-голяма 

последователност на действията, когато един компетентен служител 

защитава правата на един потребител. Изразходва се много по-малко време за 

справяне с критични оплаквания и се освобождава повече време за 

съсредоточаване върху същинската дейност на фирмата.   

Предложеното решение в настоящата статия за подобряване на 

удовлетвореността на клиентите и стратегия за справяне с проблемни 

ситуации е да се въведе нова функция, която е да се нарече „Представител на 

клиента”. Това може да бъде дългосрочна мярка за подобряване на 

удовлетвореността на клиентите, задържане на стари клиенти и най-важното 

рентабилност в използването на ресурсите на фирмата. 

 
 

Фиг. 1. Механизъм за интегриране на позицията „представител на клиента“ 
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2. Анализ на предложеното решение 
Представителят на клиентите е позиция, която се внедрява с цел 

разрешаване на проблеми с клиентите и идентифициране на основната 

причина за тях, като това е балансирано решение между финансовите 

възможности на фирмата и нейните цели.   

  За целта трябва да се назначи служител, подходящият кандидат за 

представител на клиента е:  

• Служител, който е победител в очите на клиентите; 

• Служител, който знае много добре бизнеса на клиента, за да може да 

представлява неговите нужди пред многото отдели и служители във фирмата; 

• Служител, който е изградил връзката с клиента и има неговото 

доверие. 

Служителите, които ще бъдат наети на позицията, представител на 

клиента трябва да бъдат проактивни, личности. За да добият необходимата 

подготовка, те ще преминат през специални курсове и вътрешно фирмени 

обучения. За да може да  придобие следните умения:  

• Индивидуален подход към клиента- как да се постигне взаимно 

разбиране в прости взаимодействия с клиентите, за да се гарантира решаване 

на проблема на клиента, да се задоволят неговите потребности и очаквания;    

• Подход-сделка- представителя на клиента трябва да съумее да 

гарантира, че това, което е обещано на клиента (инсталация, поправка на 

повреда в апаратурата, отговор на въпрос, обработка на поръчки и т.н.) ще 

бъде изпълнено затова трябва да се изпълняват основни принципи като: 

1. Гарантиране на взаимното разбирателство по време на всяко 

взаимодействие с клиентите;  

2. Познаване на общата ситуация 

 

3. Рамка на процесите при интегриране на позицията „Представител на 

клиента” 
При интегриране на позицията „Представител на клиента” са 

необходимо дисциплина, конкретна методология и последователност в 

адресирането на проблемите на клиентите в правилната посока. Рамката на 

процесите свързани с представляването на клиента включва: 

Eтап 1. Сегментиране на клиентите; 

Етап 2. Процес на ангажиране; 

Етап 3. Процес на изпращане на проблемите до по-високо управленско 

ниво; 

Етап 4. Планиране на отговорите, анализиране и изпълнение; 

Етап 5. Управление на удовлетвореността на клиента, чрез разрешаване 

на неговия проблем; 

Етап 6. Вътрешно управленски преглед на решенията. 

 

526



 
 

Фиг. 2. Етапи на процеса  „ интегриране на представител на клиента“ 

 

Етап 1. Сегментиране на клиентите 

Първата стъпка към определяне на най-добрия начин за синхронизиране 

на ресурса „Представител на клиента”, посока най-добро обслужване на 

клиента е да се дефинира модела на сегментиране на клиентите. Реално не 

всички клиенти са еднакви. Всеки клиент има право на подходящото за него 

ниво на обслужване.  

1. Осигуряване на по-голямо внимание на всички клиенти ако клиента има 

специфични потребности. Ако стандартното обслужване не е достатъчно, 

тогава може да се обърне към „Представител на клиента”, който ще се отнесе 

отговорно към неговия проблем. 

2. Въвличане на „Представител на клиента”, само в специфични ситуации, 

които изискват специално отношение. 

 

Етап 2. Процес на ангажиране 
След като се сегментират клиентите и стане ясно за кои от тях е 

необходим представител на клиента е необходимо да се направи и 

подходящото ангажиране на представителя на клиента в неговата задача. 

Следващата стъпка е да се определи в кой точно момент да бъде 

включен „Представителя на клиента”. 

- за спешни случаи би било подходящо да се използва през цялото време 

(двадесет и четири часа в денонощието).  

- за не спешни случаи работните часове през деня биха били напълно 

достатъчни. Като се определи, кога трябва да се намеси „Представителя на 

клиента” трябва да се съгласува с клиента, когато той смята, че представител 

не му е необходим повече [1]. 

 

Етап 3. Процес на изпращане на проблемите до по-високо управленско 

ниво 

След като веднъж бива ангажиран „Представителя на клиента” ще 

трябва да започне да се запознава с проблема и да съдейства за решаването 

му. За целта би било добре да се направи списък с имената  и длъжностите на 

колеги от фирмата, които биха подпомогнали процеса с информация: 

• Екип отговарящ за поддръжката за всеки проблем (инженери, 

продажби, управленски екип, адвокати, финансисти, професионални услуги и 

т.н.)  на които представителят би могъл да разчита при необходимост. 
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• Име на първоначалния служител, който се е заел с проблема, 

ръководител, директор и т.н. 

• Информация за служителите на разположение 24 часа в цялата 

йерархията фирмата. 

Този списък би бил много полезен за представителя на клиента, за да 

може да въвлече подходящите служители навреме и да разреши проблема. 

Отправянето на проблема на по-високо управленско ниво е важно поради 

следните причини: 

• представяне пред ръководството на определен клиент или продукт, 

който изисква особено внимание; 

• За по-бързо реагиране и вземане на управленски решения, 

представителят  на клиента е добре да се обърне към  конкретния 

ръководител от споменатия по-горе списък, който отговаря за дадения район 

или проблем. 

 

Етап 4. Планиране на отговорите, анализиране и изпълнение  

След като представителя на клиента успешно е навлязъл в ролята си, 

следващата стъпка е да съумее да обедини всички експерти да работят за 

разрешаването на проблема навреме и според желанието на клиента Този 

процес може да изисква  доклади, да се изготви хронология на проблема, 

разписки, договор, и т.н. 

Крайният резултат от тази стъпка е да се изготви чернова на документ. 

Обобщителен доклад на ситуацията, който да включва:  

• Оперативно обобщение- обобщение на ситуацията;  

• Хронология – Времева линия на събитията; 

• Анализ на произхода на проблема – открития за проблема, които са 

известни към момента; 

• Допринасящи фактори – други фактори свързани с проблема; 

• План за действие и препоръки; 

• История на редакциите. 

 

Етап 5. Управление на удовлетвореността на клиента, чрез разрешаване 

на неговия проблем 

На срещата с клиента е добре да участват  всички, от екипа работил по 

проблема, както и трета страна (експерт).  Трябва да се следва план на 

срещата, както и при обясняване на ситуацията да се предоставя думата на 

експерта, работил по проблема. В зависимост от проблема, е възможно да 

присъства и ръководител от по-високо управленско ниво, за да засили 

въздействието от срещата. 

 В случай на разминаване на мненията с клиента, трябва да се потърсят 

проблемните точки и евентуално процесната рамка да се завърти отначало. 

 След приключване на случая е добре да се направи анализ на  

положителните стъпките довели до разрешаване на проблема, но е 
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необходимо да се анализират също и грешките и неправилните/неточни 

действия. 

 

Етап 6. Вътрешно управленски преглед на решенията 

         Вътрешно управленски преглед на решенията е основен аспект от 

рамката на представителя на клиента, която спомага за запознаването на 

ръководството с:  

• Първопричините, които  са довели до недоволството на клиента,  така 

че да се обърне достатъчно внимание на разрешаването първопричината; 

• Разходите на фирмата свързани с решаване на проблема и сравнение с 

разходите, които биха могли да се изразходят ако клиента заведе дело срещу 

компанията; 

• Ефективността на процеса и отговор на организацията на  създалата се 

ситуация. 

Участие в срещата на вътрешното събрание се състои от представител на 

клиента, който е активно ангажиран със ситуацията на клиента. 

Задължително е присъствието обикновено на представител от висшето 

ръководство (директор, вицепрезидент и по-горе) от отдел продажби 

(Управление), сервиз, техническа поддръжка, професионални услуги,  

инженерни и други организации, които имат пряко въздействие върху 

удовлетвореността на клиента.  

Другите участници би трябвало да са поканени в зависимост от 

необходимостта.  

Вътрешно-фирмените срещи обикновено се извършват всяка седмица, но 

могат да бъдат коригирани, за да се осъществяват по-често или по-рядко в 

зависимост от характера и обема на ескалиралите проблеми във фирмата. 

При комуникация на представителя на клиента е необходимо да се 

обърне внимание на получателя и типа комуникация, която трябва да се 

проведе, за да има по-голяма ефективност [2, 3, 4].  

Представителят на клиента трябва да отчете различията в стила на 

водене на разговори с клиента в зависимост от образованието му и позицията 

в обществото, която заема. Например,  комуникацията с мениджър, 

администратор или инженер се различава от гледна точка на стегнатостта на 

изказа и използването на количествени и качествени показатели, които да 

доказват тезата. 

• Мениджмънт – ако представителят на клиента комуникира с клиент от 

мениджмънта, то тогава разговора трябва да е по темата за бизнес 

предизвикателство или възможностите, очакваните стойности или за 

доставка, изпълнение, целите и задачите.  

• Инженер (включително ИТ или технически лица) - В допълнение към 

споделената по-горе информация (според случая), да бъдат предоставени 

съответните технически подробности, за да се използва пълноценно 
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комуникацията в продължаващия диалог, като може да се получи 

сътрудничество или да се обменят съвети.  

• Административен (включително на първа линия на клиента / 

технически контакти) – отговори на въпроса как е формирано решението и 

как е достигнато до решенията, заключенията. Този диалог е полезен за 

поддържане на цялостната подкрепа на правоотношение. Ако целта е да се 

направи нещо ново или различно, то е важно да се споделят подробности за 

начина по който са правени нещата до този момент.  

 

4. Заключение 

Позицията на представител на клиента ще подобри потребителското 

задоволство у клиента тъй като ще разглежда оплакванията на клиента 

систематично за кратък период от време. Оплакванията на клиента ще се 

анализират, за да се стигне до причините породили недоволството на 

клиента. На базата на обстойния анализ се стига до изводи и препоръки за 

усъвършенстване, които ще подобрят обслужването на клиента и ще намалят 

броя на оплакванията. 
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Abstract. Being in a global market is a complicated and complex task. The need for 

constant adjustment and compliance with changing environment is a condition in which any 

business organization cannot afford to underestimate. Manufacturing and distribution of 

furniture is done in a highly competitive environment. Analysis of the marketing 

surrounding environment is an important factor for the successful existence of any business 

organization, which is on the market. In this paper is presented examination of the external 

and internal environment of the company's production and distribution of furniture in the 

territory of Burgas area. 

Keywords: environment, marketing, providers internal environment, macroenvironment, 

microenvironment. 

 

1. Въведение 

Съществуване в условията на глобален пазар е сложна и комплексна 

задача. Необходимостта от постоянно приспособяване и съобразяване с 

промяната на обкръжаващата среда е условие с което всяка стопанска 

организация не може да си позволи да подценява. Производството и 

разпространение на мебели се извършва в условията на силна конкурентна 

среда. Анализът на обкръжаващата маркетингова среда е важен фактор за 

успешното съществуване на всяка една стопанска организация, намираща се 

на пазара. В тази разработка е представено изследване на външната и 

вътрешна среда на предприятие за производство и разпространение на 

мебели разположено на територията на бургаска област. 

 

2. Изложение 

Проведеният анализ на обкръжаващата маркетингова среда има за цел да 

установи основните фактори, влияещи върху комплексната дейност на 

предпиятието. Необходимостта от задълбочено проучване се обосновава на 

променените условия за функциониране на организацията.  

Обект на изследването: Маркетинговата обкръжаваща среда в която 

функционира фирма „Ню лайн дизайн” ООД. 

531



Субект на изследването: Фирма „Ню лайн дизайн” ООД  

Методи на изследването: 

- Интервюиране и наблюдение; 

- Кабинетно проучване; 

- Сравнителен анализ; 

- Структурен анализ. 

Основна задача: Да се изследват основните фактори, които играят 

решаваща роля при функционирането на фирма „Ню лайн дизайн” ООД. 

Подзадачи: 

- Да се изследват основните фактори на средата, която пряко въздейства 

върху маркетинга на фирмата или микросредата; 

- Да се изследват основните фактори на средата, която косвено въздейства 

върху маркетинга на фирмата или макросредата; 

Цели на изследването: 

- Да се обследва и проучи теоретичната постановка по набелязаната 

проблематика; 

- Да се изследват водещите фактори характерни за заобикалящата 

фирмата макросреда ; 

- Да се изследват водещите фактори характерни за заобикалящата 

фирмата микросреда ; 

- Да се потвърдят или отхвърлят основната хипотеза и подхипотези; 

- Да се обобщят резултатите от анализа с цел извличането на изводи. 

- Да се формулират препоръки. 

Хипотези: 
Водещите фактори характерни за обкръжаващата маркетингова среда на 

разглежданата стопанска организация са от различно естество: 

- Икономическата и финансова криза се отразява негативно върху 

реализацията на продукцията и е водещ фактор; 

- Тенденциите в изменение на българското общество /потребители/ се 

отразяват негативно върху реализацията на продукцията и е водещ фактор; 

- Конкуренцията в сектора е силно изострена и е водещ фактор. 

 

2.1. Анализ на обкръжаващата маркетингова среда 

Фирма „Ню лайн дизайн” ООД е създадена през 1997г. на територията на 

Бургаска област и се занимава с производството и разпространението на 

мебели. Почти шестнадесет години натрупан опит в областта на 

технологичното развитие и по отношение на пласирането на готовата 

продукция. Предприятието принадлежи на двама съсобственика с равни 

дялове, единият от които отговаря за производствените процеси, а другият за 

търговските взаимоотношения с клиентите, пласмента и ценовата политика. 

Предприятието разполага с нов производствен цех (открит през 2008г.), 

отговарящ на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд. В него работят 25 работника на безсрочен трудов договор. Всеки 
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един от тях е със специализирано образование, съответстваща квалификация 

и дългогодишен опит. През 2006г. във фирмата е създаден дизайнерски 

отдел. В него са ангажирани 2 дизайнери и 2 проектанти, назначени на 

безсрочен трудов договор. Това са условия при които предприятието може да 

предложи на клиентите си цялостно обзавеждане за всякакъв вид помещения. 

Фирмата предлага мебели, както за стандартни, така и за специфични 

решения за всеки един клиент. През първите години след създаването на 

фирмата основни клиенти са били физически лица, чийто поръчки са 

предимно еднократни и сравнително редки. Средния размер на отделните 

поръчки към този момент възлизат на 500 до 3 000лв. Развитието на 

българската икономика в годините след 2003г. и преди всичко бума в 

строителството, наред с построяването на множество хотели по 

Черноморието изместват основните клиенти от малки индивидуални, към по 

големи бизнес такива, чийто поръчки възлизат на стотици хиляди лева. Към 

днешна дата в резултат на икономическата и финансова криза, се наблюдава 

значително намаление на търсенето на мебели за обзавеждане, както в бизнес 

сектора, така по отношение на индивидуалните продажби. 

През 2010 г. към фирмата се присъединява и строителна бригада, 

състояща се от 4 строителни работника. Причината за тяхното съществуване 

се оправдава с необходимостта да се извършват малки допълнителни 

строителни работи, без които предприятието не е в състояние да предложи 

комплексно цялостно решение за вътрешен интериор.  

Извършването на анализ на маркетинговата среда на фирма „Ню лайн 

дизайн” ООД е възложено от собствениците на предприятието, а 

публикуването на информацията е възможно при условие, че няма да бъде 

съобщавано истинското име на фирмата.  

Необходимостта от изследване на средата в която функционира Ню лайн 

дизайн” ООД се основава преди всичко на невъзможността да се постигнат 

поставените фирмени цели. Друго изражение на необходимостта от промяна 

е трайното намаление на поръчки, съответно финансовите постъпления, 

което от своя страна затруднява покриването на вноските по изтеглен кредит.  

 

2.2. Същност и фактори на маркетинговата обкръжаваща среда 

Производствените фирми са принудени да се съобразяват, приспособяват 

и нагласят в съответствие с измененията на своята среда. Днес организациите 

функционират в особено динамична среда, която изисква гъвкавост и 

способност за бързо реагиране на новите, променени условия. Според Ф. 

Котлър маркетинговата среда на фирмата е : „съвкупност от активни субекти 

и сили, действащи извън границите на фирмата и влияещи върху 

възможностите на ръководството на маркетинга да установява и поддържа с 

целевите клиенти отношения на успешно сътрудничество”[1]. 

Маркетинговата обкръжаваща среда се формира от различни външни и 

вътрешни фактори, които влияят пряко или косвено върху дейността на 
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организацията. „Правилното определяне на отделните елементи и точното 

отчитане на тяхното действие върху поведението на производителите 

изискват елементите на средата да се обособят в различни структурни групи” 

[2]. В основата на анализа на маркетинговата обкръжаваща среда стои 

разграничаването й на микро- и макрообкръжаваща среда. Общата теория на 

маркетинга разделя факторите на въздействие на две основни групи – среда, 

която пряко въздейства и среда, която косвено въздейства върху 

функционирането на организацията.  

 

2.2.1. Mакрообкръжаваща маркетингова среда 

Разграничаването на макро- средата от микросредата се обосновава със 

способността на организациите да въздействат или съответно да се 

съобразяват с факторите, които ги заобикалят. Манфред Бруун класифицира 

външните фактори като въздействие от: ”икономическото, обществено – 

демографското, социално- културното, технологичното, екологичното и 

правно – политическото обкръжение” [3] Ф. Котлър също дава определение: 

„Макросредата е представена от силите в по широк социален план, които 

оказват влияние върху фактори с демографски, икономически, природен, 

технически, политически и културен характер” [1, s. 97]. Представителят на 

българската школа Атанас Мавалски назовава явлението по общо: „.. 

макросредата се свързва с обективно действащите условия, фактори и 

дадености, които определят в значителна степен текущото и стратегическото 

развитие на предприятията и фирмите” [4]. Цитираните определения 

показват, че успеха на съвременното предприятие е в зависимост от 

множество различни, много често действащи комплексно фактори, чийто 

влияние не може да бъде пренебрегнато, невъзможно е да бъде избегнато и 

още по малко предприятието е в състояние да им повлияе.  

“Всяко предприятие е отворена система, в границите на която 

образуващите я елементи – различни поделения и групи от хора, 

осигуряващи необходимите функции си взаимодействат, за да реализират 

мисията или глобалната цел, неговата цел и подцели” [5]. 

Фирма „Ню лайн дизайн” ООД съществува повече от шестнайсет години 

на българския пазар и ръководството й има добър опит с дейността в 

условията на висока несигурност и нестабилен пазар, промяна на 

икономическите, политически и демографски условия. Външната среда не 

предлага само обстоятелства, които да заплашват бизнеса, а съши така и нови 

възможности. До края на 2010 г. ръководството на „Ню лайн дизайн” ООД е 

използвало оптимално условията на заобикалящата ги среда, но през 

последните три години се забелязва намаление на обема на дейността и 

съответно приходите. Това налага задълбочено и подробно изследване на 

променените условия и съответно предприемане на конкретни действия в 

посока, оптимизиране и подобряване на дейността.  
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По отношение на основните външни фактори, които въздействат върху 

предприятието, в специализираната литература могат да бъдат намерени 

няколко класификации. Котлър твърди, че това са: демографска среда, 

икономическа среда, природна среда, научно – техническа среда, 

политическа среда, културна среда [1, s. 107]. Мавалски дава една друга 

комбинация: пазари, икономическа и социална среда, конкуренция и 

конкурентите, ресурси, международен бизнес, клиенти и потребители, 

правителство и регулиране [4. s. 36]. За да бъде по пълно представянето на 

външната среда тук се представя още една систематизация. Тя принадлежи на 

Манфред Бруун и е следната: „трябва да се разглеждат външните фактори на 

влияние на икономическото, обществено–демографското, социално– 

културното, технологичното, екологичното и правно-политическото 

обкръжение” [3, s. 19]. 

 

2.2.1.1. Икономическо развитие 

В анализа на обкръжаващата маркетингова среда на фирма „Ню лайн 

дизайн” ООД са включени онези основни външни фактори, за които може да 

бъде намерена реална информация и стопанската организация се намира в 

непосредствена зависимост. На първо място се разглежда икономическата 

среда. Най–надеждна информация по отношение на икономическите 

показатели характерни за икономиката на Република България може да се 

получи от изследванията на Националния Статистически Институт (НСИ). 

Публикувани на официалната страница на НСИ. За разглеждания период се 

очертават следните тенденции: 

- наблюдават се тенденции на застой на общо – икономически растеж; По 

предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през 

четвъртото тримесечие на 2011 г. възлиза на 19 465.4 млн. лв. по текущи 

цени, като на човек от населението се падат 2 638.5 лева. При среден за 

тримесечието валутен курс от 1.4515 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 

13 410 млн. долара и съответно 1 817.8 долара на човек от населението. 

Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 952.5 млн. евро, като 

на човек от населението се падат 1 349 евро. Според сезонно изгладените 

данни реалният ръст на БВП спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. е 1.6% 

[6]. 

- личното потребление показва следните тенденции: През януари 2013 г. 

общият показател на доверие на потребителите нараства с 2.3 пункта спрямо 

равнището си от октомври 2012 г., което се дължи на повишеното 

потребителско доверие сред градското население. При населението в селата 

равнището на показателя остава без промяна. Общата оценка на 

потребителите както от градовете, така и от селата за настоящото развитие на 

икономическата ситуация в страната се подобрява (повишение на 

балансовите показатели съответно с 2.1 и 1.4 пункта). По отношение на 

очакванията им за икономическата ситуация в страната през следващите 
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дванадесет месеца подобрение се наблюдава при градското население - с 4.7 

пункта, докато при селското анкетата отчита намаление с 0.4 пункта. По-

благоприятни в сравнение с октомври 2012 г. са оценките и очакванията на 

потребителите относно промените във финансовото състояние на техните 

домакинства [7]. 

- при наличните доходи на частните домакинства се наблюдават следните 

тенденции: През 2011 г. средният годишен доход общо на лице от 

домакинство е 3 937 лв., което е с 3.3% повече спрямо 2010 г. Редно е да се 

отбележи, че независимо от нарастването спрямо предходната година, 

всъщност средностатистическия член на българското домакинство е 

разполагал със сумата от 328,08 лв. на месец. Основната част от този доход - 

96.1%, е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, 

пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и на приходи от 

предприемачество и продажба на имущество. Останалата част от отчетения 

общ доход - 3.9%, се дължи на заеми, кредити и спестявания. Работната 

заплата продължава да бъде основен източник за доходите на домакинствата. 

През 2011 г. работната заплата формира 51.8% от общия доход на 

домакинствата, а през 2010 г. - 50.9% [8]. 

 

2.2.1.2. Обществено-демографско развитие 

Обществено–демографското и икономическо развитие на населението 

през последните трийсет години е доминирано от ясно изразена тенденция в 

намаление на броя на населението. Към 31 декември 2011 г. населението на 

България е 7 327 224 души, което представлява 1.5% от населението на 

Европейския съюз. Основните измерители за тези явления са раждаемост, 

смъртност и съответния, положителен или отрицателен естествен прираст. За 

последните единайсет години в България се наблюдава ясно изразена 

тенденция на намаление на населението, която се изразява с 14,6 броя 

починали българи /годишно/, като на тяхно място са се родили само 9,6 броя 

новородени. Отрицателният прираст е в размер на 5,1 промила. Делът на 

възрастното население ще продължи да нараства [9]. Очаква се да се повиши 

средната продължителност на живот (в съответствие с тенденциите от 

западните представителки на европейската общност).  

 

2.2.1.3. Социално–културно развитие 
Ценностните представи на съвременното българско общество се 

променят постоянно и данните на статистическия институт очертават нови и 

нетипични до момента тенденции. Налице е все по „силна ерозия на 

ценностите” [3, s. 21]. Стремежът към семейни ценности вече не е водещ за 

българското общество. Наблюдава се нарастване на домакинствата състоящи 

се от един член. Децата отдавна не са приоритет и ако двойката все пак се 

реши на такава стъпка, тя бива отлагана сравнително дълго време. По важни 
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приоритети са ориентация към кариерно развитие, осигуряване на 

самостоятелност и независимост.   

 

2.2.1.4. Технологично развитие 

Един от централните фактори, които оказват влияние върху стоковата 

политика на фирмата. През последните 20 години българското общество е 

свидетел на постоянно нарастващи разходи за енергия. Този факт все по 

често поставя въпроса за усъвършенстване на енергийните технологии и по 

възможност, замяната им с възобновяеми източници или максимално 

намаляване за зависимостта от „сметката” за изразходване енергия. Друг 

важен фактор са нарастващите цени на суровините и материалите. Тази 

тенденция предизвиква съответно покачване на цените и на крайния продукт, 

на фона на замразяването на доходите на населението.  

 

2.2.1.5. Екологично развитие 

В последните години от нашето съвремие обществото се занимава все по 

интензивно с въпроси относно зависимостта икономика – екология. 

Нарастващите проблеми по опазването на околната среда, промените в 

климатичните условия, скандалите за съдържанието на опасни субстанции в 

продуктите предизвикват у консуматорите все по висока чувствителност и 

недоверие относно продуктите, които предпочитат и са склонни да 

потребяват.  

 

2.2.1.6. Правно–политическо развитие 
Върху обкръжаващата маркетингова среда силно влияние оказва правно 

– политическата ситуация в държавата. Тази среда определя „правовите 

положения, държавните учреждения и влиятелните обществени групи, които 

влияят върху отделните организации и лица и ограничават свободата им на 

действие в рамките на обществото”[1, s. 121]. За българското 

законодателство е характерно честото му изменение и допълнение, съответно 

необходимост да се следят постоянно законовите промени, да не се попада 

под ударите на закона. Друг аспект, който не бива да се подминава е 

съдебната система. Правораздавателната система в България е бавна, мудна, 

дълбоко бюрократична и за нея е характерно непостоянство относно 

прилагането на правото в идентични случаи. Това затруднява решаването на 

съдебни спорове в обозрими срокове и принуждава стопанските организации 

на се опитват да се справят с проблемни отношения по други пътища. 

Корупционните практики са широко разпространени и често са едни от най 

използваните методи за разрешаване на проблеми.  

 

2.2.2. Mикрообкръжаваща маркетингова среда 
Микрообкръжаващата маркетингова среда обхваща вътрешните за 

фирмата фактори, върху които се предполага, че е възможно да се 
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въздейства. Филип Котлър определя водещите вътрешни фактори в следната 

последователност: фирма, доставчици, маркетингови посредници, 

конкуренти, клиенти, контактни аудитории [1, s. 97]. Манфред Брун определя 

само три фактора на влияние, а именно: поведение на консуматора, 

поведение на търговеца и поведение на производителя [3, s. 24]. В анализа на 

фирма „Ню лайн дизайн” ООД са разгледани следните: 

 

2.2.2.1. Мениджмънт на „Ню лайн дизайн” ООД 

Разглежданата стопанска организация е малка и не може да си позволи да 

разполага с финансов, маркетингов и търговски отдел. За производствените 

въпроси отговаря единия от съсобствениците, а за търговската реализация и 

връзки с клиентите отговаря втория съсобственик. Съвместната им работа е 

белязана от подкрепа, добри отношения, отговорност и пълно доверие. 

Разпределението на отговорностите е въз основа на професионалната им 

квалификация, а натрупаните дълги години на успешен бизнес и развитие на 

фирмата е доказателство за техните предприемачески умения. Ръководството 

е на мнение, че невъзможността да бъдат постигнати поставените цели се 

основава на промяната на условията във външната среда. 

 

2.2.2.2. Доставчици на „Ню лайн дизайн” ООД 

Доставчиците на фирмата са стопански организации, които осигуряват 

материални ресурси и суровини за производството и разпространението на 

мебели. Дългогодишния опит на ръководството и функциониране в 

нестабилна, променлива икономическа и политическа среда (в която фирмите 

често не успяват да просъществуват дълго време на пазара) е принудило 

фирмата да работи с много доставчици, за да избегне максимално 

несигурността. Бизнес отношенията с повече доставчици се отразява на 

размера на отстъпките, за които ръководството може да се договори. Този 

факт се отразява върху размера на крайната цена на мебелите, но осигурява 

спазване на поети ангажименти и крайни срокове, което е от изключително 

голямо значение за добрия имидж на фирмата и отношенията с клиентите.  

 

2.2.2.3. Маркетингови посредници на „Ню лайн дизайн” ООД 

За реализацията на мебелите, фирма „Ню лайн дизайн” ООД има 

подписан договор с компания МЕТРО Кеш енд Кери България. Търговските 

посредници помагат на фирмата да търси клиенти и непосредствено да 

продават продуктите й. МЕТРО Кеш енд Кери България разполага с 14 

магазина в цялата страна, с добри условия за складиране на сравнително 

големи количества стока, изложбена зала, добър имидж пред клиентите и 

непосредствена възможност за среща на произвежданите стоки с клиента. 

Отношенията на фирма „Ню лайн дизайн” ООД с търговската компания до 

момента са много плодотворни, но там могат да се реализират преди всичко 

стандартни мебели, които не представят възможностите на фирмата в целият 
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й потенциал. Реализират се преди всичко мебели за обзавеждане на офиси – 

работни бюра, секции, няколко варианта единични и двойни легла. Не бива 

да се подценява и факта, че МЕТРО Кеш енд Кери България е достатъчно 

мощна за българския пазар компания, като до голяма степен диктува свои 

условия, с които ръководството на мебелната фабрика е принудено да се 

съобразява.  

Друг търговски посредник с който фирмата има подписан договор е 

“Office 1 Superstore” OOД. Той предоставя търговска площ и изложбена зала, 

но не може да си позволи голяма складова база. Поради тази причина 

задоволяването на потребителските поръчки изисква много бърза и отговорна 

работа. Отново както при Метро изложените мебели са преди всичко за 

обзавеждане на офис. Съвместната работа с “Office 1 Superstore” OOД е 

дългогодишна и ползотворна, изгодна и за двете страни.  

Фирма „Ню лайн дизайн” ООД има подписан договор с Търговска къща 

„Сакар”. В нейния търговски салон са изложени всички стандартни мебели, 

които фирмата произвежда. Изложбената зала е голяма и позволява всички 

мебели да са добре разположени, осигурен е контакт с клиентите. Недостатък 

на този търговски посредник, е факта, че сградата на магазина е сравнително 

стара и липсва атмосфера и уют. Независимо от по голямото разнообразие на 

модели в този обект се реализират най – малко мебели. Това е разбираемо, 

защото останалите два посредника имат множество магазини в страната. 

Отношенията с търговката къща са дългогодишни, добри но подлежат на 

оптимизиране, доколкото е възможно персонала да препоръчва по активно 

моделите на фирма „Ню лайн дизайн” ООД.  

 

2.2.2.4. Клиенти на „Ню лайн дизайн” ООД 

Клиенти на „Ню лайн дизайн” ООД са юридически и физически лица 

изпитали нужда от обзавеждане. Оборотната листа показва, че три четвърти 

от постъпленията на мебелната фабрика се формират от продажбата на 

хотелско и офис обзавеждане. Едва една четвърт са останалите продукти, 

преди всичко обзавеждане за кухни, спални и детски стаи. Бизнес 

обзавеждането се реализира посредством двете големи търговки вериги, 

докато мебелите за дома се продават преди всичко от търговката къща. 

Реализацията на хотелското обзавеждане се дължи на лични контакти на 

двамата собственици и съответно при него са отчетени най високи 

постъпления. След 2010 г. отчетите на мебелната фабрика показват, че 

поръчките за обзавеждане на хотели намаляват чувствително (в съответствие 

с настъпилата икономическа и финансова криза). 

 
2.2.2.5. Конкуренти на „Ню лайн дизайн” ООД 

Конкуренцията в сектора е особено изострена и неравнопоставена. 

Настъпилата икономическа и финансова криза принуди една част от 

производителите на мебели да прекратят официално дейността си и да 
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преминат в сивия сектор. Това им спестява огромен дял разходи по дейността 

и съответно им осигурява високи печалби. Нелоялната конкуренция е 

възможна преди всичко в сферата на обзавеждане на хотели и индивидуални 

поръчки за физически лица. Функционирането в сивия сектор дава 

възможност да се предлагат по ниски цени и отстъпки.  

 

3. Заключение 
Фирма „Ню лайн дизайн” ООД функционира в особено динамична и 

променлива среда. Тези условия са свързани с висока нестабилност и висок 

търговски риск. Промените в демографската среда отварят неизползвани 

възможности, от които фирмата би могла да се възползва. Растящия дял на 

едночленните домакинства и засилената миграция от селата към градовете 

ще оказва все по силен натиск към търсене на малки самостоятелни жилища, 

обзаведени непретенциозно и спартански. Този тип обзавеждане (опростени 

секции и легла) вече се продават добре в Метро. Фирмата обаче не използва 

целия си потенциал в това направление. По отношение на политическата 

обстановка остава задължението да се наблюдават всички изменения на 

законовата база, за да не се допускат законови нарушения и глоби. По 

отношение на икономическата среда не се очакват чувствителни промени и 

фирмата трябва да се задоволи с ниско платежоспособни, застаряващи 

потребители буксуващ бизнес или да потърсят реализация на международни 

пазари. По отношение на съществуващите маркетингови посредници не може 

да очаква особени промени, но би могла да сключи договори и с други 

такива, които ще й осигурят по голям пазар и разпознаване от страна на 

клиентите.  
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Abstract. Conjoint analysis is one of the techniques that comes closest to pure mathematical 

models of human behavior, and it can lend amazing insight. With conjoint techniques, we 

can create working models of consumer preferences for different types of products. It works 

by presenting people with scenarios that are more like the real-life trade-offs they always 

make. Conjoint is a powerful tool because it helps us understand not only which 

configuration of product features is optimal, but also why. It shows us how each component 

is being valued to drive overall preference. The Spa industry in Bulgaria has been growing 

exponentially over the last couple of years. The fast moving lifestyle full of stress has 

resulted into booming business for those involved in providing relaxation and rejuvenation 

therapy. 

Keywords: Conjoint analysis, mathematical model, consumer preference, trade-off, Spa 

industry.   

 

1. Въведение 
Конджойнт анализът (Conjoint analysis) е метод в маркетинга, използван 

при изследване на потребителските предпочитания. Названието „съвместен” 

(conjoint) произлиза от словосъчетанието consider jointly (съвместно 

разглеждане). С помощта на конджойнт анализа или съвместното изследване 

се определя най-добрата конфигурация от нови или вече съществуващи 

продукти, сравняват се качествата на продуктите, за да се определят тези 

характеристики, които влияят най-силно върху избора на купувача. Главната 

цел на конджойнт анализа е да се измерят степените на предпочитание у 

клиентите на един от конкуриращите се продукти при комплексно оценяване 

на всички характеристики, съставляващи този продукт.  

Технологията е изключително полезна за измерване важността на един 

или друг фактор, поради това, че конджойнт анализът насърчава потребителя 

да мисли не за това кое е важно, а само за собственото си предпочитание, 

което отнася конджойнт анализа към непряките изследователски методи. 

Отделно, конджойнт анализът придава дълбоко значение на потребителските 

предпочитания, посредством системи, в които свойствата на продукцията се 

оценяват индивидуално. Като достойнства на метода се явяват възможността 

да се разкрият латентните фактори, влияещи върху потребителското 
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поведение. С помощта на този метод може да се разграничи оптималната 

комбинация от свойства на продукта и да се определи най-приемливата 

ценова категория, в която да се постави. 

Възможността за използването на конджойнт анализ в туризма е обект на 

изследване на редица чужди учени, които предоставят задълбочен анализ на 

особеностите в разработването и прилагането на конджойнт проучвания. 

Броят на изследванията в нашата страна, свързани с използването на 

конджойнт анализ изобщо и в частност в турзима и Спа индустрията, е все 

още ограничен.  

Настоящата статия доразвива чуждестранната и българска научна 

литература в тази област, като: 1) прави обобщено представяне на 

приложимостта и методиката на конджойнт анализа; 2) представя адаптация 

на експериментален дизайн към спецификата на Спа отрасъла; 3) разкрива 

резултатати от специално разработен и приложен адаптиран конджойнт 

анализ за нуждите на отрасъла;  

Целта на приложението е да се проучат и анализират потребителските 

предпочитания към услугата „масаж” в Спа центрове към висококатегорийни 

хотели чрез прилагане на конджойнт анализ. Информацията за 

потребителските предпочитания към Спа продукта предоставя изключителна 

възможност за развитие на маркетинг стратегии, които да повишат 

конкурентноспособността на Спа центъра. 

 

2. Конджойнт анализ - приложимост и методика 
Конджойнт анализът се прилага в маркетинга и управлението на 

продукти за определяне на предпочитаната цена от покупателите, при 

изследване мнението им за нов дизайн на продукт, при оценка ефективността 

на дадена реклама и при разработване на услуги (избор за оптимална 

конфигурация на продукта; избор на оптимално съчетание между цена, 

размер, опаковка и дизайн на опаковката на нов продукт; определяне на 

значимостта на продукти чрез изучаване на преоритетите им като 

обслужване, цена, имидж, качество и многообразие на асортимента; 

сегментация на пазара с разграничаване на сегмента, имащ предпочитание 

към цената на продукта или чувствителен към обслужването и други). 

При конджойнт анализ е необходимо да се изведат характеристиките на 

продуктите, чийто брой рядко надвишава седем или осем. Всяка 

харектеристика може да има между две и пет подхарактеристики. При 

провеждане на изследването се показват на участниците набор от продукти, 

техни прототипи, макети или изображения, съдържащи комбинация от 

характеристики (отделни или всички) и се насърчават да разкрият своите 

предпочитания, като изберат най-желаната характеристика.  

Степента на сходство / различие между представените варианти трябва да 

е съобразена оптимално, за да даде възможност на клиентите лесно да 

изразят своите предпочитания. Всеки вариант е съставен от уникален набор 
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по значение на параметрите и при различни изследвания събираните данни 

могат да представят свои варианти за индивидуални рейтинги, подредба или 

избор на варианти. С увеличаване на комбинациите от характеристики и 

подхарактеристики, количеството на потенциални изборни профили расте 

също. С цел да се намали броя на необходимите за определяне профили се 

използва, т.нар. Метод на главния компонент.  

При разработване на изследването е необходимо да се следи, дали 

получените данни ще са достатъчни за статистически анализ и за профилите 

на оценяване (или профилни карти с описание на конкретно съчетание от 

подхарактеристики на продукта), за да може после да се реконструират 

оценки за характеристиките, участващи непосредствено в проучването.  

При провеждане на конджойнт анализ е възможно да се организират 

групи от по 8-10 човека, оценяващи всяка профилна карта по метрична скала 

(например, вероятност за закупуване, степен на предпочитание, вероятност 

да препоръча продукта и т.н.) или по номинална скала с отговор Да/Не на 

въпрос, дали би закупил определен продукт [1].  

Данни за конджойнт анализ могат да бъдат събрани и с помощта на 

компютърна програма-симулатор. Големината на въпросника зависи от броя 

на продуктите и техните характеристики. Типичният въпросник за 

конджойнт анализ включва  20-25 подхарактеристики и изисква около 30 

минути за попълване от изследваните лица.  

Създаването на експериментални стимули може да стане главно по два 

основни начина: по пътя на създаването на двуфакторни или на 

многофакторни експериментални стимули. При двуфакторния подход 

потребителя оценява едновременно два атрибута, докато не се изчерпят 

всички двойки атрибути. Всяка двойка се оценява на всички възможни 

комбинации и равнища. Основното предимство на този подход е, че се 

прилага сравнително лесно и се възприема добре от страна на респондентите, 

тъй като оценяват и съпоставят само два атрибута и временно се абстрахират 

от всички останали атрибути.  

Основните недостатъци на подхода, спрямо многофакторния са, че се 

налага да се оценяват повече на брой експериментални стимули, което може 

да доведе до автоматизъм, близки отговори, повторения и т.н., които силно 

да намалят надеждността на получените данни. Второто сериозно 

ограничение на двуфакторния подход е, че оценките могат да бъдат твърде 

нереалистични поради обстоятелството, че се съпоставят по едно и също 

време само два атрибута с абстрахиране от всички останали, което не дава 

оценката на продукта в неговата цялост и завършеност както е в реалната 

практика.  

При многофакторния подход или т.нар. подход на пълния профил 

експерименталните стимули се състоят от варианти, които включват 

едновременно всички атрибути. Вариантите се представят на респондентите 

за оценка във вид на т.нар. карти с описана комбинация от атрибути. При 
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конджойнт анализ, базиран на потребителския избор, анализът на получените 

данни се изпълнява с регресионен анализ, при който зависимата променлива 

служи за оценка на всяка карта, а независимата променлива - на 

характеристиките на продуктите [2].  

Конджойнт анализът позволява да се изведе регресивното уравнение до 

нивото на отделен индивид и да се извърши сегментация по степен на 

значимост на продукта, изхождайки от величината на бетакоефициента за 

всеки продукт на всеки отделен участник в изследването. Този вид 

сегментация е най-близък до сегментацията на ползите. 

Анализаторът при конджойнт анализ се опитва да разбере структурата на 

клиентското предпочитание, което всъщност представлява сбор от техники и 

методи, които са теоритично базирани върху модели, предоставени от общата 

информация и функционалните измервания [3].  

При анализ на данните могат да се използват и други алгоритми. 

Например, при изследването се оценява и функцията за полезност на 

продукт, която е индикатор за чуствителността на потребителя при изменяне 

свойствата на продукта. 

Пълнопрофилните анализи са най-ранните форми на конджойнт анализ, 

включващи четири или пет продукта, използвани за създаване на профили за 

оценка. Тези методи за анализ имат много недостатъци, тъй като при по-

голям брой проучвани продукти, обемът на данните нараства до степен на 

невъзможност за обработка. За използването на повече продукти (до 30) са 

разработени хибридни техники за конджойнт анализ.  

Основните алтернативи се базират върху използването на компютър за 

разпространяване на картите с профили до запитаните лица и дават 

допълнително избор и база за сравнение. В този случай, запитваните 

изключват тези продукти, които считат за ненужни, като оценяват директно 

относителната важност на всяка характеристика и предпочитание. 

Комбинацията от директни оценки с оценки, получени от оценяване на 

продукти за конджойнт анализ, предполага определяне на модел за обща 

степен на съхраняване на някои индивидуални различия.  

 

3.  Конджойнт анализ на услугата „Масаж” 

В настоящото изследване участват само български клиенти на хотелите, 

управлявани от фирма „Би Ти Девелопмент Сървисиз” (БТДС). 

Потребителите на СПА услуги в посочените хотели, отзовали се на молбата 

за попълване на въпросника за конджойнт изследване са 103, от които 87 

жени (84,47%) и 16 мъже (15,53%). Запитване бе отправено до 

предоставените от фирма БТДС интернет адреси на СПА посетили, посетили 

СПА центровете на фирмата в периода януари-декември 2011 година. 

Приложен е компютърно оформен пълен профилен конджойнт анализ на Спа 

услугата „Масаж”, като са изведени 12 профилни карти с по 20 сравнения на 

по три профила. Изработката на експерименталния дизайн, както и 
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обработката на данните и резултатите са извършени на софтуерната програма 

XLSTAT. 

Конджойнт изследване на услугата масаж, свързано с цената, вида и 

продължителността на терапията предлага изключително ценна информация 

за Спа центровете, участващи в изследването, тъй като масажната процедура 

е една от основните оборотогенериращи услуги и нейното правилно 

позициониране в Спа менюто увеличава вероятността за спечелване на 

повече клиенти и повишаване конкурентноспособността на Спа центъра. 

Приложеният експериментален дизайн на конджойнт изследване е 

специално адаптиран към Спа услугата „масаж”, отчитайки  спецификата и 

осъществявайки прецизен подбор на характериристиките, съобразно лечебно-

профилактичното направление на услугата.  

 
                    Таблица 1. Експериментален дизайн на услугата „Масаж” 

Наименование 
Брой 

категории 

Категория 

1 

Категория 

2 

Категория 

3 

Цена 3 до 50 лв до 80 лв над 80 лв 

Вид 3 лечебен релаксиращ тонизиращ 

Времетраене 3 30 минути 60 минути 90 минути 

              Източник: Автора 

Полезността на всяко от нивата на атрибутите е показано на следващата 

таблица с ползите, от която в последствие е изведена таблицата с важността 

на първите три характеристики на услугата масаж, които са най-

предпочитани от потребителите. 
 

                                                                                Таблица 2. Полезност 

Ползи 

Наименование Ползи Стандартно отклонение 

до 80 лв-до 50 лв -0.037 0.040 

до 80 лв-до 80 лв 0.065 0.040 

до 80 лв-над 80 лв -0.028 0.038 

Лечебен-Лечебен -0.020 0.053 

Лечебен-Релаксиращ -0.024 0.040 

Лечебен-Тонизиращ 0.044 0.048 

90 минути-30 минути -0.164 0.038 

90 минути-60 минути -0.019 0.039 

90 минути-90 минути 0.183 0.041 

              Източник: Автора 

От най-голямо значение за Спа потребителите се явява 

продължителността на услугата масаж. Силно изразеното предпочитание към 
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процедура с максимална продължителност от 90 минути посочват 67,13% от 

участниците.  

Причина за този избор на потребителите е най-вероятно желанието за 

оптимална релаксация по време на отдиха си в хотела и достигане на 

максимален ефект от процедурата.  

Ценовата граница на желаната деветдесетминутна масажна процедура да 

не превишава 80 лева изискват 19,78% от участниците. Лечебният ефект от 

терапията търсят 13%, което поставя това ниво на трета позиция сред 

предпочитанията на потребителите.  

 
 

                                                                                   Таблица 3. Важност 

Важност 

до 80 лв 19.777 

Лечебен 13.098 

90 минути 67.125 

                         Източник: Автора 

Достоверността на получените резултати при всяко компютърно 

конджойнт изследване се извежда автоматично при обработка на данните. В 

настоящото изследване показателите за достоверност на МакФаден (0,007), 

Кокс и Снел (0,005), а също параметърът на  Нагелкерке (0,010) 

удостоверяват правдивостта на получените резултати. Най-важната стойност 

от до тук представените е вероятността на теста Chi-square.   

Така, както в случая вероятността е по-малка от 0,0001, можем да 

приемем,че голяма част от информацията е предоставена от променливите 

зависими. Най-популярният метод за проверка на типа на разпределението е  

Прилага се, както при дискретен, така и при непрекъснат метриран признак  

[4]. 

                                                                                                                                      

4. Заключение 
В съвременните условия прилагането на конджойнт анализ на Спа 

услуги и продукти е недостатъчно разработено от световната и българска 

науки, но многообещаващо направление за изследване и моделиране на 

туристическата дейност.  

Възможностите за използване на конджойнт анализ за повишаване на 

конкурентноспособността на туристическата дейност е обект на внимание от 

страна на редица чуждестранни и български изследователи, но анализът, 

който е осъществен в настоящия доклад, не е бил прилаган в страната ни, а 

международните изследвания в тази област са оскъдни. 
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Практическата значимост на изследването се съдържа във възможността 

резултатите от него да бъдат използвани, както от частни компании и 

инвеститори, така и от общински органи при създаването и разработването на 

програми за насърчаване на регионалното развитие.  

Стимулирането и изграждането на проспериращи Спа центрове, 

съобразени с потребителските предпочитания, може да се превърне в 

преоритетно направление за развитие на туризма в регионален аспект, което 

би довело до увеличаване на добавената стойност в сектора, създаване на 

нови работни места, по-лесна разпознаваемост на дестинацията на 

националния и международните пазари.  

Прилагането на конджойнт анализ за определяне на потребителските 

предпочитания представлява иновационна форма за повишаване на 

конкуретноспособността на СПА услугите, допринасяща за устойчивото 

развитие на СПА обектите, посредством  изграждане на управленска и 

маркетингова концепции, съответстващи на пазарното търсене.  
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Abstract. Performance of representative quantitative marketing research for a determination 

of the key factors of candidate student choice is associated with a number of limitations - 

involves working with large samples and complex organization of the research process. 

Therefore, at this stage, an exploratory research was conducted, the data from which are not 

representative, but may assist in identifying certain phenomena that determine the candidate 

student choice. Based on the results of the pilot study, we could not perform predictions or 

offer solutions. However, emerging findings justify some recommendations that relate to the 

planning and conducting of a representative study and focus on some marketing tools. 

Keywords: marketing, marketing research, marketing tools.   

 

1. Въведение 

Обхващането и правилното формулиране на всички мотиви и фактори, 

влияещи върху кандидат студентския избор е трудно без набирането на 

актуална и богата информация. Планирането и провеждането на 

маркетингово изследване, чрез което да се подпомогне диагностиката на 

маркетинговите проблеми, стоящи пред едно висше училище е отговорен 

процес и изисква внимателен избор на метода на самото изследване. 

Количествените методи се  отличават  с представителност, но предполагат 

работа с големи извадки и сложна организация на изследователския процес.  

Изпълнението на представително количествено маркетингово изследване 

за подпомагане на решенията в тази сфера е свързано с редица ограничения - 

предполага работа с голяма извадка и сложна организация на 

изследователския процес. Затова на настоящия етап е проведено 

експлораторно  изследване, данните от което не са представителни, но могат 

да подпомогнат идентифицирането  на определени явления, свързани с 

кандидат студентския избор. 
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При разработването на модела на настоящото маркетингово изследване са 

използвани постиженията на редица автори в тази сфера [1, 2, с.77 - 90]. 

 

2. Определяне на проблема, обекта и предмета на изследването 

Процесът на всяко маркетингово изследване започва с точното 

формулиране на проблема (темата) на изследването на основата на анализа 

на пазарната ситуация и условията, в които то ще се провежда. При 

планираното изследване проблемът се отнася до начина на избор на висше 

учебно заведение при завършващите средно образование, което включва 

оценката на важността на различни влияния върху този избор – от една 

страна мотивацията за получаване на висше образование, от друга 

референтните групи  при избора на учебно заведение и влиянието на 

атрактивността на града, в който е разположено учебното заведение. На тази 

база формулираме тема на маркетинговото изследване:  

Оценка на релевантността на факторите, влияещи на кандидат 

студентския избор сред завършващите средно образование”.  

Тези поведенчески, мотивационни и географски променливи от една 

страна могат да послужат за идентифициране на хетерогенността на 

образователния пазар,  за изработване на критерии за неговото сегментиране 

и насочването на университета към някои от получените сегменти, а от друга 

– да насочат вниманието към оптимизиране на университетските 

маркетингови дейности и инструменти. 

За да се изясни най-точно съдържанието на избраната тема на 

изследване, трябва да се подчертае, че под “релевантност на факторите, 

влияещи върху кандидат студентския избор” ще разбираме относителна 

значимост на тези фактори, които обуславят диференциран подход от страна 

висшето учебно заведение, т.е. основна цел на изследването ще бъде 

подпомагане на успешни маркетингови решения на университетското 

ръководство, което ще направи възможно задоволяването на търсенето на 

избрания от него пазар.  

Онова, което съдържа изследователския проблем, е прието да се 

обозначава с понятието “обект на изследване”, а под предмет на изследването 

разбираме онази специфична страна на обекта, която съдържа релевантните 

променливи на изучавания проблем [2, с.77]. За планираното тук изследване 

изследователският проблем се съдържа в съвкупността от потенциални 

потребители (пазара) на висше образование в страната. Този пазар се състои 

от кандидат студентите в качеството им на индивидуални потребители на 

образователни услуги (част от населението в определени възрастови граници, 

в национален мащаб). Изследването е проведено сред ученици, завършващи 

средно образование през учебната 2011/2912 г.” в градовете Бургас, В. 

Търново, Габрово, Димитровград, Дряново, Ловеч, Разград и Сливен.  

Предметът на изследването може да бъде определен като съвкупност от: 

релевантност на факторите влияещи на кандидат студентския избор на висше 
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учебно заведение и специалност. Това включва и оценка на имиджа на 

обучаващата организация – представите, които преките потребители са си 

изградили за нея и предлаганите от нея продукти.  

Предвид посочените ограничения темата на пилотното изследване се 

конкретизира като: 

Експлораторно маркетингово изследване на тема „Оценка на 

релевантността на факторите, влияещи на кандидат студентския избор 

сред завършващите средно образование през учебната   2011/2912 г.” 

 

3.  Методология на изследването 

3.1. Концептуален модел на обекта на изследването и операционализация 

на понятията 
а)  Концептуален модел на обекта на изследването 

Хипотетичният модел на маркетинговото изследване, наречен 

“концептуален модел” се извежда на основата на системния анализ на обекта 

на изследването и съдържа концепцията за елементите, изграждащи обекта 

на изследване и връзките между тях. За да бъде изграден концептуален модел 

на обекта на настоящото изследване  - съвкупността от потребители на 

образователни услуги, е необходимо да се определят границите на пазара в 

географско и демографско отношение. В демографско отношение пазарът за 

висшите учебни заведения се състои от младежи във възрастова група 18 – 25 

години (в рамките на пилотното изследване – 18 -19 години), както и 

потребители на образователни услуги, целящи преквалификация и 

допълнителна квалификация в активна трудова възраст. Географските 

граници на този вид пазари се дефинират в национален мащаб; 

б)  Операционализация на понятията  

Операционализацията на понятията включва максимално точното 

дефиниране и декомпозирането на онези сравнително сложни понятия, 

описващи интересуващите ни специфики на пазара, които не могат да се 

измерят количествено и при интерпретацията на които съществува риск от 

различно тълкуване, например от възложителя и изпълнителя на 

изследването. 

От всички понятия, използвани при дефинирането на основните 

изследователски въпроси на това изследване, от операционализация се 

нуждаят тези от тях, които привидно ясно отразяват дадени маркетингови 

явления, но на практика носят риск от влагане на различно съдържание в 

тяхната формулировка. Такива са понятията  “изгодови променливи”, 

“атрактивност” и  “имидж”.  

Мотивационните променливи за сегментиране на пазара принадлежат 

към групата на поведенческите променливи величини и отразяват изгодата 

(ползата), която потребителят желае да получи от продукта. При изследване 

на образователните пазари те биха могли да се конкретизират като: желание 

за промяна на икономическия статус в резултат на придобитата професия, 
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желание за принадлежност към дадена социална група, удовлетворение от 

самия процес на придобиване на знания и др. 

Понятието за имидж на дадена обучаваща организация  и предлаганите 

от нея образователни услуги, се отнасят най-общо до представата на 

потенциалните потребители за тях и оценяването им спрямо конкурентните. 

Важно е да се знае, че хората се стремят да си създадат представа за дадена 

институция въз основа на ограничена и често неточна информация. Тази 

представа може да се основава на посещаемостта на учебното заведение, 

неговите приноси, възприемането от медиите, способностите  на персонала и 

други осезаеми и неосезаеми свойства. При разкриване на възможностите за 

подобряване на имиджа не трябва да се отклоняваме от формулираната 

предварително мисия на организацията, като се държи сметка и за нейната 

актуалност. Понятието “атрактивност на града” от своя страна също може да 

се декомпозира на по-конкретни, количествено  измерими величини, тъй като 

самото понятие за атрактивност включва множество параметри за измерване. 

В рамките на експлораторното изследване са предложени параметри като 

разходи за живот в дадения град, възможност за работа, възможност за 

развлечения и др. В хода на изследването това понятие, както и понятието за 

имидж трябва да бъдат прецизирани в съответствие със значимостта му за 

респондентите.  

 

3.2. Формулировка на изследователските хипотези 

Хипотезите представляват обосновани предположения относно 

естеството, състоянието и връзките на и между изучаваните явления, 

изказани като твърдения по начин, който позволява тяхната проверка върху 

основата на събраните данни .  

При изучаване на своя образователен пазар всяка обучаваща организация 

би могла, на основата на вторични данни, да   издигне хипотези, засягащи 

възможните отговори на поставените изследователски въпроси. Хипотезите 

могат да се формират и на основата на данни от качествени проучвания, 

извършени от самата организация или други институции.  

Така например, по въпроса за влиянието на отдалечеността на града, в 

който е разположено висшето учебно заведение от града, в който живее 

респондентът може да се издигне хипотезата, че географското разположение 

на висшето учебно заведение  не оказва съществено влияние върху неговия 

избор. Основа за това са данните от допитването, извършено сред студенти 

на Технически университет - Габрово във връзка с акредитацията на 

университета. 

По въпроса за атрактивността на града, в който е разположено висшето 

учебно заведение издигането на хипотези е най-трудно, тъй като 

съществуващите вторични данни са недостатъчни. Същевременно тук 

наличието на хипотези е желателно, за да могат правилно да бъдат 

конструирани скалите за отговори на затворените въпроси при  допитването. 

551



Затова е наложително ползването на данни от качествени проучвания с цел 

издигане на изследователски хипотези и прецизиране на въпросите, които ще 

бъдат зададени в рамките на анкетирането за набиране на количествени 

данни. 

Въз основа на данни, получени при проведено качествено изследване 

изследване чрез дискусии във фокус-групи [3] и други качествени и 

количествени изследвания можем да издигнем хипотезата, че при 

придобиване на висше образование търсените ползи могат да бъдат: 

перспективност на професията и възможности за реализация на пазара на 

труда, възможности за обучение в чужбина, възможности за придобиване на 

по-висока образователно-квалификационна дейност, възможности за 

повишаване на квалификацията по изучаваната специалност. 

Трябва да се отбележи, че предложените хипотези имат качествен 

характер, тъй като липсва информация на базата на която биха могли да 

бъдат издигнати   количествени прогнози на този етап от изследването. 

3.3. Избор  на методи за събиране на емпиричните данни 

За да се дадат отговори на основните  изследователски въпроси, които 

това изследване си поставя, са необходими набиране, обработка и 

интерпретация на представителна за целевия пазар количествена информация 

(в рамките на експлораторното изследване тя няма претенциите за 

представителност). Ето защо подходящият метод за набиране на емпирични 

данни е допитването. Първичната информация е набрана чрез структурирана 

анкета, въпросникът за която е съставен на базата на основните 

изследователски въпроси. Анкетата включва  закрити и полузакрити въпроси. 

Те трябва да бъдат формулирани така, че да не се допуска неяснота както за 

респондента, така и за изследователя при интерпретиране на резултатите.  

 

3.4. Кодиране и обработка на данните  

При обработката на анкетните карти, съдържащи разработения 

въпросник, се използва предварително кодиране за отговорите на повечето 

въпроси. Последващо кодиране се прилага при отговорите на полузакрити 

въпроси, както и за избора на най-желана специалност. 

Данните се обработват с помощта на програмен продукт SPSS 17.0. 

Продуктът дава възможност за търсене както на средни величини, така и за 

търсене на корелации между различни явления. На тази база могат да се 

направят изводи за определени зависимости и да се очертаят сегменти на 

пазара. Програмите за обработка на данните са представени в приложението. 

  

4. Резултати от допитването 

Представен накратко, анализът на резултатите от допитването според 

реда на задаване на въпросите в анкетната карта, показва следните резултати: 
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Въпрос 1. Желаете да получите висше образование, защото: 

(можете да посочите повече от един отговор) 

а) смятате, че  избраната професия ще Ви даде възможност за 

реализация у нас; 

б) смятате, че избраната професия ще Ви даде възможност за 

реализация в чужбина; 

в) само по този начин ще придобиете професията, която силно 

желаете; 

г) в противен случай щяхте да бъдете безработен(а). 

д) само за да изпитам радостите на студентския живот; 

е) друго, посочете какво, ако желаете 

С най-голям брой посочвания тук се откроява отговор а, следван от б и в 

– съотв. 74, 58 и 43 посочвания, което очертава извода, че мотивите на 

респондентите са по-скоро рационални. Посочванията на останалите 

отговори най-често не са посочени като единствен мотив (въпросът 

позволява повече от един отговор). 

Няколко от респондентите са посочили друго, без да уточнят какво. 

Необходимо е прецизиране на въпроса на основата на качествено изследване. 

Въпрос 2.Смятате ли, че притежавате качествата, необходими за 

упражняването на професията, която бихте желали да придобиете в 

университета ? 

а) да, разбира се; 

б) донякъде; 

в) не мога да преценя; 

г) не знам какви точно качества се изискват за тази професия. 

 На този въпрос 50% от запитаните са отговорили изцяло 

положително, но прави впечатление, малка част от тях са посочили избрана 

специалност в отговор на въпрос №11.  Това навежда на извода, че  

отговорите не са достоверни, което налага задаването на въпроса под друга 

форма. Проучване сред студенти от І курс би довело до по-достоверни 

резултати. 

Въпрос3. Моля, дайте Вашата оценка в степени от 1 до 10 за 

важността на следните фактори при избора на университет : 

 Независимо от известна възможна инерция в отговорите, като водещи 

фактори при избора на университет се очертават ниските такси за обучение, 

имиджът на университета, възможността за работа на студентите и разходите 

за живот в града, в който е разположен университетът. Слабо значение се 

отдава на възможността за спорт и близостта на университета да населеното 

място, в което живее респондентът. 

Необходимо е прецизирането на скалата и реда, в който са посочени 

отговорите. 

Въпрос 4. Независимо от Вашите лични причини за вземането на  

решение при избора на университет,  бихте взели предвид и: 
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(Можете да посочите повече от един отговор.) 

Тук с най-висока честота на посочване (80 посочвания) очаквано се 

очертава отговорът „съвети на родители и близки”, но е показателно, че на 

второ място със 76 посочвания е отговорът  „информация, получена от 

студенти или успешно завършили този университет”. Отговори б, в и г са 

посочени съответно 37, 47 и 29 пъти. 

Въпрос 5. Ако бъдете приет(а) в няколко университета, ще изберете 

този от тях : 

а) в който сте приети по най-предпочитаната от Вас специалност; 

б) който е с най-добър имидж; 

в) който е в по-привлекателен за Вас град. 

Въпросът за избора между алтернативни университети, предлагащи 

съответно прием по желаната специалност, добър имидж или близост до 

родния град показва определено, че на първо място респондентите поставят 

възможността да се следва желаната специалност – в 72,2% от случаите. 

Изборът на основата на имиджа на университета и близостта на университета 

до родния град са посочени в почти равен брой от случаите – съотв. 12,6% и 

11,3%. 

Въпрос 6. Според Вас, какво прави от един град привлекателен 

академичен център? 

Най-често посочваният отговор тук е възможността за работа – 71 пъти. 

На второ място е отговорът наличие на повече от едно висше учебно 

заведение, което, в случай, че не се  дължи на известна инерция в отговорите,  

трябва да се изследва при едно бъдещо представително изследване. Посочен 

е един не предварително предложен отговор  - качествата на хората в този 

град. Доколко това може да е значимо и какво по-точно се има предвид 

(вероятно имиджа н града, оценен по определени критерии) би следвало да се 

включи в следващо изследване. 

Въпрос 7. Вашият постоянен адрес е в: 

а) областен град; 

б) град, който не е областен център; 

в) село. 

Данните не са представителни, тъй като не е зададена и изпълнена 

определен тип извадка. Въпросът е зададен с цел търсене на корелации 

между него и други въпроси в рамките на представително изследване. 

Въпрос 8. Бихте избрали университет, разположен в град, отдалечен от 

града, в който живеете: 

а) до 50 км; 

б) до 100 км; 

в) до 200 км; 

г) до 300 км; 

д) отдалечеността не е от значение. 
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На този въпрос 55% от отговорилите отговарят, че отдалечеността е без 

значение. Би трябвало да не се разчита единствено на регионално 

разпространение на информация за университета и предлаганите от него 

специалности 

 

4. Заключение 

На базата на получените резултати от изпълненото експлораторно 

изследване не бихме могли да извършваме прогнози или да предлагаме 

решения, засягащи определен бъдещ период и ангажиращи университетското 

ръководство с предприемане на значими промени в маркетинговите дейности 

на университета. Независимо от това, очертаващите се изводи обуславят 

някои препоръки, които се отнасят до планиране и извършване на бъдещо 

представително изследване, както и насочване на вниманието по отношение 

на някои от маркетинговите инструменти. 

• При вземане на решение за получаване на висше 

образование мотивите на респондентите са най-често 

рационални, т. е. търсената полза е бъдещото упражняване 

на избрана професия. При представяне на университета и 

предлаганите от него специалности би трябвало да се 

акцентира върху същността на придобиваните професии, 

възможностите, които откриват те и перспективите за 

бъдещо развитие на придобилите ги. 

• Отдалечеността на града, в който е разположен 

университетът от града, в който живее респондентът не е 

определящ фактор при избора на университет и специалност. 

Ограничаването на маркетинговите действия в регионални 

мащаби не би трябвало да е предпочитаното решение. 

• При избор между желана специалност, имидж на висшето 

учебно заведение и привлекателността на града в който е 

разположен университетът атрактивността на града не е 

решаваща. Това следва да насочи усилията към предлагане 

на атрактивни специалности и разпространяването на 

информация за тях в национален мащаб. 

• Повишаването на атрактивността на града не е по силите на 

учебно заведение, но оценката на респондентите по 

различните критерии, използвани при това изследване 

посочват възможността за работа като най-значима. 

Подкрепата на работещите студенти и информацията за 

възможностите за студентска заетост би могло да привлече 

част от кандидат студентите. 

• Като фактор, влияещ върху кандидат студентския избор най-

често се посочват съветите на родители и близки. 

555



Препоръчително е комуникациите на университета да се 

насочват не само към аудиторията на младежите – 

потенциални кандидат студенти. 

• При бъдещо представително изследване трябва да се 

прецизира декомпозирането на понятията „имидж на 

университета” и „атрактивност на града”. 

• Необходимо е прецизирането на формулирането на 

отговорите на закритите въпроси, както и някои от скалите 

за отговор. 

• Въпросите за мотивация за получаване на висше 

образование, избора на специалност и университет, но с 

насоченост към конкретните проблеми и маркетингови 

решения за Технически университет – Габрово могат да 

намерят отговор чрез допитване сред наши студенти.  
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