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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

MANAGEMENT MECHANISM BY ORGANIZATION 

 
Vasyl Gerasymchuk 

 

Department of International Economics, Faculty of Management and Marketing,  

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 

37, Prospekt Peremohy,  NTUU “KPI”, FMM, IED, r. 244 – 1 

Kyiv 03056 Ukraine 

E-mail: gerasymchuk.vh@i.ua; gerasimchuk@kpi.ua 
 

Abstract. The conceptual chart of intercommunication of theory, methodologies and 

practices of management, is presented by organization. In theoretical man oeuvres about a 

management an accent is done on aims and management tasks, analysis of influence of 

external factors on functioning and development of organization, to interdependence 

strategist-strategy, to the estimation of management efficiency. Going near the theory of 

organization find the development from positions of public functions of management, and 

also development, acceptance and realization of administrative decisions in the features of 

management by the types of organizations. In the mechanism of management a central place 

is occupied by the system of interests of individual, collective, society.  

Keywords: estimation of efficiency, management mechanism, system of interests in 

organization, theory of management, management function. 

 

1. Введение  

     Теория управления – наука о принципах и методах управления 

различными процессами, объектами, системами, включая и социально-

экономические системы (СЭС). Главное предназначение теории управления 

заключается в построении некой математической модели на основе 

системного анализа объекта управления и синтезе алгоритма управления для 

получения желаемых характеристик происходящих процессов или целей 

управления. Если в области  естествознания и техники (запуск космических 

кораблей) теория управления достигла уникальных результатов, то в 

управлении людьми ситуация гораздо сложнее (война – мир, победы – 

поражения, богатство – бедность и т.д.). СЭС продолжает оставаться 

малоизученной, соответственно, теория управления СЭС (организацией) 

нуждается в углубленном изучении.  

     Отсутствие некоего эталона книги по управлению объясняется тем, что 

большинство авторов никогда не имели отношения к практике управления, а 

успешным хозяйственникам ни к чему, да и некогда заниматься 

систематизацией опыта руководства коллективом. К счастью, есть 

исключения из правил. Относительно категории авторов–теоретиков, то в 

первой семерке, на наш субъективный взгляд, можно разместить следующие 
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имена:  Ансофф И.[1], Коротков Э.М.[2], Глухов В.В. [3], Шваб Ф.Й .[4], 
Таукач Г.Л.[5], Уотермен Р. [6], Хмиль Ф.И.[7]. К плеяде 7 успешных 
руководителей предприятий, которые все же сумели изложить в письменной 
форме опыт своей практической деятельности, отнесем следующие имена: 
Файоль А. [8], Терещенко В.И. [9],  Згурский В.А., Удалов Ф.Е., Шило П.А., 
Скударь Г.М. [10], Ли Куан Ю. [11]. Этот перечень можно расширить, 
используя определенные принципы отбора авторов, точнее, их работ. Особо 
выделим имя А. Файоля, который сумел личным примером показать 
успешность руководства компанией и изложить практический опыт 
доступным научным стилем [8]. В этой связи на вооружение мы взяли, в 
первую очередь, функциональный (процессный) подход к теории управления, 
не умаляя достоинств системного, ситуационного, универсального, 
субстратного и других подходов. 
      Актуальность и главная цель исследования заключается в дальнейшем 
углублении теоретических и методологических основ управления в их 
взаимосвязи и единстве с практикой ведения хозяйства. Определенным 
толчком к подготовке публикации послужили следующие обстоятельства. С 
позиций объективности – это наличие многих научно необоснованных 
подходов к изложению теории и методологии управления. С позиций 
субъективного фактора – это “неаккуратность” некоторых авторов [12] в 
использовании первоисточников, тиражирование не всегда выверенных 
принципов при изложении материала.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
проследить процесс формирования управленческой мысли с позиций 
логической цепочки: гипотеза – аксиома – закономерности – законы 
управления; охарактеризовать взаимозависимость стратег-стратегия, оценку 
эффективности управления; выделить ключевые составляющие механизма 
управления организацией; проанализировать принципы функционирования и 
развития предприятия как первичного звена экономической “пирамиды” 
государства; подчеркнуть важность постоянного учета успешного и 
неэффективного опыта в практике хозяйствования  при углублении основных 
положений науки управления.  
 
2. Взаимосвязь теории, методологии и практики управления  

Изложение основ управления должно брать свое начало с понимания 
особенностей взаимосвязи теории и практики управления. Графически такая 
взаимосвязь впервые была показана в работе [6, с. 10], где автор этих строк 
30 лет тому назад выполнил все рисунки и схемы. Впоследствии эта схема 
нашла свое отражение  в [12, с. 16], но почему-то без ссылок на 
первоисточник (?). Нами делается попытка не только вернуться к 
апробированному представлению о единстве теории, методологии и 
практики управления, но и внести некоторые дополнения (рис. 1). В основе 
теории управления находятся следующие элементы: понятийный аппарат, 
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социально-экономическая сущность управления, виды управления, эволюция 
управленческой мысли, наука и искусство управления. 

  

Понятийный аппарат теории управления
Социально-экономическая сущность управления

Наука и искусство управления

Эволюция управленческой мысли
Управление в условиях глобализации

Проблемы управления

I. Методологические основы

Общая теория управления организацией

Виды управления

Объект управления Субъект управления Отношения управления

Гипотезы Аксиомы Закономерности

Управление 

Принципы управления

II. Теоретические учения 

Цели и задачи управления

Внешняя среда

Процесс управления

Функции управления

Методы и механизм управления

Руководитель и коллектив

Качество (эффективность и неэффективность) управления

III. Практика управления организацией

Совершенствование 
системы и процессов 

управления

Процесс управления

Процесс производства

Диагностика процессов 
производства и 

управления

IV. Особенности управления видами организаций
ООН Государство Отрасль Регион Другие объекты 

Законы

 
Pис. 1. Концептуальная схема взаимосвязи теории, методологии и практики 

            управления организацией (составлено автором на основе [6, с. 10]) 
 

     К методологическим основам управления относятся и отношения 
управления, которые формируются на основе принципов, закономерностей и 
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законов управления, методов и функций управления. В центре нашего 
внимания находится организация как социально-экономическая система,  
представляющая собою целостную совокупность взаимосвязанных, 
взаимодействующих социальных и экономических субъектов  (институтов) и 
отношений по поводу исследования, проектирования, производства, 
распределения, обмена, потребления, утилизации товаров и услуг. 
     Законы управления следует раскрывать в последовательности 
рассмотрения  понятий: гипотеза, аксиома, закономерности, законы. Хотя и 
этот состав дефиниций, предшествующих формированию законов 
управления, можно расширить (подход, парадигма, проблема и др.).  
 
3. Закономерности управления  

Законы – это необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение в 
природе и обществе. Законы управления выступают как частные законы 
общества. В публикациях конца прошлого столетия о них  даны только 
начальные представления [13]. В современной управленческой литературе 
законы управления или совсем не упоминаются, или рассматриваются 
фрагментарно. Исключением могут служить учебники и проблемные статьи 
Ф.И. Хмиля [7]. Закономерности управления выступают в виде частных 
законов, действующих в сфере общественного производства и  обладающих 
рядом характерных свойств. Среди этих свойств: выявление конкретной 
общественной потребности; исследование потребности на устойчивость; 
изучение количественных зависимостей между факторами объекта и 
субъекта управления; выявление устойчивой связи между явлениями. 
     К закономерностям управления относят: единство производственных сил 
и производственных отношений; единство системы управления 
производством;  пропорциональность производства и управления; 
централизация и децентрализация управления; расширенного товарного 
воспроизводства; планомерного и пропорционального развития народного 
хозяйства; распределения общественного продукта по труду; возрастания 
издержек; предельной полезности; тенденции падения нормы прибыли; 
падающей производительности труда и капитала; синергии; самосохранения; 
информированности и упорядоченности; композиции и пропорциональности; 
рационализации диапазона управления; развития и др. [7]. 
 
4. О законах управления  

Законы управления имеют экономический смысл, продолжают и 
дополняют их. Экономические законы проявляются при формировании 
механизма и методов управления, а также в результатах деятельности  
производственного коллектива. Управление организацией является 
специфическим видом трудовой деятельности. Его отношения и зависимости 
формируются под воздействием собственных законов. Успешная 
деятельность организации зависит априори от эффективного управления. 
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Оно предусматривает рациональное упорядочение в пространстве элементов 
производства и синхронизацию во времени производственных  процессов.      

На  управление производством  влияют   наряду  с  экономическими 
законами, также законы социологии, психологии, кибернетики и т.д. С целью 
повышения эффективности производства, решения социальных, 
экономических, экологических и других задач руководство организации 
должно учитывать известные объективные экономические законы: спроса; 
предложения; экономии времени; синергии; синхронизации; доходности. 
     К разряду законов управления относят: единства и целостности системы 
управления; пропорциональности и оптимальной соотносительности всех 
элементов системы управления; зависимости решения задач управления от 
объема использования информации; соответствия потребного и 
располагаемого времени при решении задач управления; совместимости 
технических средств и систем управления. Ф.И. Хмиль этот перечень 
дополняет законами социальной структуры организации, социального 
статуса (социальных ролей), социальной мобильности, социального 
контроля, индивидуальной и социальной психологии [7]. Знание и понимание 
приведенных  законов помогает руководителю выстраивать стратегию и 
тактику своего поведения в процессе общения с конкретными 
специалистами, выбирать меры воздействия на людей с учетом их 
психологических характеристик для достижения общекорпоративных целей.  
     Таким образом, методология управления – это логическая схема управлен-
ческой деятельности, предполагающая взаимосвязанное понимание целей, 
ориентиров, а также средств и способов их достижения. Это еще и умение 
видеть, распознавать, понимать, оценивать и учитывать зависимости, 
закономерности и законы управления, которые и раскрывают содержание 
проблем, подсказывают пути их успешного решения.  
 
5. Цели и задачи управления  

Ко второму блоку общей теории управления организацией нами 
отнесены: цели и задачи управления, внешняя среда, функции управления, 
методы и механизмы управления, процесс управления, руководитель и 
коллектив, качество (эффективность и неэффективность) управления. Всякое 
действие человека, тем более, если речь идет о руководителе, должно быть 
целенаправленным. Цель деятельности организации интегрирует усилия 
управляемой и управляющей подсистем. Управление как целенаправленное 
воздействие на коллектив работников (специалистов) содержит в себе 
реализацию действий объективных законов, закономерностей и принципов 
управления (случайное/необходимое состояние системы), отражает 
достижения и ошибки оперативной (возможной/ невозможной) деятельности, 
ориентируется на достижение оптимистического состояния организации.  
     Цель, по мнению Э.М. Короткова, представляет собою сочетание 
необходимого, возможного и желательного в состоянии управляемой 
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системы в будущем [3, с. 139]. На руководителя организации возлагается 
обязанность формулирования системы целей  (“иерархии”, “дерева” или 
“пирамиды” целей). Начинаться этот процесс должен из определения главной 
(основной, генеральной, центральной) цели, а затем целей 1-го, 2-го, 3-го и 
т.д. уровней управления. В качестве главной цели может выступать “доля 
рынка”, “объем продаж”, “объем прибыли”. Один из талантливых 
руководителей  (Е.В. Кияница, ЗАТ “Пластмаш”, г. Киев) главной целью 
считал уровень средней заработной платы работающих.  
 
6. Функции управления  

Функции управления и установление объема работ по каждой функции 
являются основой для формирования структуры управляющей системы и 
взаимодействия ее компонентов. Функции управления в организации 
разделяются: общие и конкретные. В соответствии с ГОСТ 24525.0-80 к 
общим функциям управления относятся: прогнозирование и планирование; 
организация работы; мотивация; координация и регулирование; контроль, 
учет, анализ. 
     Функции, выделяемые по сферам деятельности, называются конкретными 
(специальными). Рекомендуемым выступает следующий их типовой состав: 
перспективное и текущее экономическое и социальное планирование; 
организация работ по стандартизации; учет и отчетность; экономический 
анализ; техническая подготовка производства; организация производства; 
управление технологическими процессами; оперативное управление 
производством; метрологическое обеспечение; технологический контроль и 
испытания; сбыт продукции; организация работы с кадрами; организация 
труда и заработной платы; материально-техническое снабжение; капитальное 
строительство; финансовая деятельность [14, с. 15-37]. 
     Общие и конкретные функции управления тесно переплетены между 
собой и представляют собой разные срезы всего поля управления. 
Конкретные функции управления отражают специфику предприятия и 
основные сферы его деятельности (общее управление, финансы, 
производство, НИОКР, маркетинг). Отметим, что течение 30 лет после 
опубликования ГОСТ 24525.0-80 жизнь внесла определенные коррективы в 
систему деятельности предприятия. Это – приватизация, маркетинг, 
логистика и др. Но методологические подходы к управлению, их реализация 
на практике для достижения целей фирмы не претерпели особых изменений.  
     Анализируя вопрос функционального разделения управленческого труда, 
мы, безусловно, должны использовать работы А. Файоля [8], Г. Кунца и С. 
О’Доннела [15], Л. Гьюлика и многих других авторов. Большинство авторов 
современности (и отечественных, и зарубежных) излагают материал по 
упрощенной схеме: планирование – организация – мотивация – контроль. 
Некоторые из них, придерживаясь правила: „масло масляное”, “пропускают” 
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пять общих функций управления опять через те же функции, т.е. 
“планирование планирования”, “организация организации” и т.п. (?). 

  
7. Механизм управления  

Базовые элементы системы управления (кадры, органы управления, 
технические средства) рассматривают как статические. Систему управления в 
динамике можно анализировать и с позиций комплекса управленческих 
решений, информационного процесса, состава процессов управления, 
процесса труда управленческих кадров. Для перевода системы из состояния 
статики в динамичное состояние нужен соответствующий механизм 
управления. В его составе: ориентиры и стратегии, принципы, функции, 
методы управления.  

Механизм управления – это совокупность средств воздействия на 
работников в процессе управления. Возникает вопрос: “А что же лежит в 
основе механизма управления? Что принуждает участников 
производственного и управленческого процессов стремиться к достижению 
поставленных целей?”. Ответ: “Система интересов”. По этой причине мы 
являемся сторонниками представления механизма управления Э.М. 
Коротковым [3, c. 271], показанного на рис. 2. 

 
8. Эффективность и неэффективность управления  

Влияние внешней среды на формирование, функционирование и развитие 
организации объясним следующими фактами. В свое время практики 
предоставили нам три десятка форм статистической отчетности, из которых 
было видно, со сколькими учреждениями обязано согласовывать свои 
действия руководство предприятия.  

Маркетологи уточнили цифру внешнего, “директивного” влияния – 50 
структур. Коллеги из ДонУУ насчитали 86 директивных организаций, 
выступающих в качестве контролирующих органов. И последнюю цифру, 
которую мы узнали из СМИ – 70. Речь идет о работниках, их времени, 
которое приходится тратить на всевозможные проверки. Не случайно, особая 
роль руководителя – представительская, призванная к решению 
руководством предприятия множества проблем во внешней сфере, как в 
директивных, так и в других “контактных” органах. 
     На проблеме руководитель и коллектив мы акцентируем внимание из 
соображений: “Историю все-таки творят не лица, а личности”. В различных 
организациях разрабатывается множество программ, планов, стратегий. В 
большинстве случаев все они остаются невыполненными. Не реализуется 
принцип ответственности за порученное дело. Есть стратегия, но отсутствует 
стратег. Не формальный, а успешно действующий [16, c. 267-296]. 

Обычным явлением выступает процесс исследования эффективности 
управления. Как правило, эффективность ассоциируется с положительными 
эмоциями. Но понятие “эффективность” происходит от понятия “эффект”, а 
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эффект – это соотношение результатов и затрат. Результат может иметь и 
положительное, и отрицательное значение [17]. Наивысший уровень 
неэффективности мы имеем в том случае, когда приступая к исполнению 
обязанностей, руководитель забывает о своей программе, о своих обещаниях 
перед коллективом. Часто в результате  неумелого, бездарного руководства 
показатели деятельности фирмы ухудшаются, рынки теряются, заработки 
падают, кадры уходят, производство сокращается. 

 

Цель управления

Потребности Сознание

Установки Мотивы Стимулы Ценности

Ожидания Опасение Энтузиазм Справедливость
Система 

интересов

Ограничения 
соотношением 

интересов

Ограничения в 
реализации 
интересов

Общественные

Коллективные

Индивидуальные

Знание интересов

Оценка интересов

Способы учета

Социально-
психологические Экономические Организационно-

правовые

Установки Доход
Социальные структуры Прибыль

Традиции Цена
Обряды Налог
Кодекс Аренда

Социальные нормы Кредит
Стиль общения Инвестиции

Культура Страховка
Мораль Санкции

Законы

Ответственность

Приказы

Дисциплина

Распоряжения

Инструкции

Устав

Нормативы
Регламент

М е х а н и з м  
управления 

(методы 
воздействия)

 
 

Рис. 2. Механизм управления организацией  (составлено автором на основе [3, с. 271]) 
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Высокий уровень эффективности можно достичь, когда четко определены 
полномочия, права и ответственность каждого работника за порученное дело. 
Чрезвычайно важно, в тоже время и чрезвычайно сложно определить вклад 
каждого работника в 1 гривну произведенной и реализованной продукции. 
     В этой связи в литературе можно встретить разную постановку задач по 
оценке эффективности [17, c. 7]: измерение экономической эффективности 
мероприятий научно-технического прогресса; определение экономического 
эффекта инновационных инвестиций; обоснование инженерных решений; 
технико-экономическое обоснование инноваций; определение экономической 
эффективности изобретений и т.д.  В.Г. Чирков даже предлагает называть 
науку об измерении эффективности эффектометрией, под которой он 
подразумевает методологию и практику измерения эффективности 
инноваций и на этой основе технико-экономическое обоснование затрат на 
их осуществление с последующей оценкой полученных результатов [17, c. 9]. 

 
9. О зарубежной и отечественной практике управления организацией   

В 1988г. вышла книга Р. Уотермена “Фактор обновления. Как сохраняют 
конкурентоспособность лучшие компании” [7]. Во введении автор отмечает: 
“В современном деловом мире, более чем в какие-либо предшествующие 
эпохи, единственным постоянным фактором являются перемены. Но почему-
то не переводятся организации, которые действенно управляют изменениями, 
постоянно приспосабливая  к ним свои аппаратные службы, стратегии, 
системы, выпускаемую продукцию и культуру, чтобы пережить потрясения и 
обернуть себе на пользу обстоятельства, подрывающие их 
конкурентоспособность. Преодолевая кризисы, терзающие другие компании 
их отрасли, они каждый раз становятся еще сильнее. Это мастера того, что я 
называю обновлением. Настоящая книга – результат широкого 
исследовательского проекта по управлению изменениями и обновлением 
организации” [7, с. 12]. 
     Поcле прочтения книги возникло желание обобщить опыт работы лучших 
предприятий Киева и Украины: объединения имени С.П. Королева 
(генеральный директор В.А. Згурский), “Большевик” (П.Я. Костына, В.А. 
Извеков), “Точэлектроприбор” (П.А. Шило) и др. Успешными предприятия 
становились благодаря наличию высочайшего уровня компетентности, 
опыта, знаний технологии и управления, интуиции, владения искусством 
управления “генералов” (генеральных директоров) предприятий [18]. Но 
начались эпохи перестройки, независимости, сопровождающиеся 
разложением морали, развалом экономики, науки, промышленности.  
 
10. Выводы 
     В представленной концептуальной схеме взаимосвязи теории, 
методологии и практики управления организацией обращено внимание на 
необходимость детального рассмотрения соотношения науки и искусства 
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управления. При рассмотрении теоретических учений об управлении особый 
акцент делается на целях и задачах управления, анализе влияния внешних 
факторов на функционирование и развитие организации, взаимозависимости 
стратег-стратегия. В механизме управления центральное место занимает 
система интересов индивида, коллектива, общества. Ключевая роль 
отведена предприятию как первичному звену экономической “пирамиды” 
государства, поскольку именно на предприятии, в коллективе реализуется 
потенциал человека, потенциал специалиста. В оценке эффективности 
управления организацией следует  учитывать не только экономическую 
сторону, но и организационную, научно-техническую, социальную, 
экологическую составляющие. Открытой остается проблема оценки вклада 
каждого работника в 1 гривну (доллар, евро, лев) реализованной продукции.  
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Abstract: The article considers the problems of evaluation and improvement of the quality 
of airport services provided to airlines taking into account changes in consumer needs. The 
quality of airport services for airlines is investigated in this paper using Servqual method. 
Literature analysis has allowed identifying the assessment criteria that reveal, from different 
perspectives, the quality of airport services offered to airlines, performance levels, reliability 
and other factors that influence airline choice. This analysis has resulted in the development 
of the system of criteria (37 criteria) for evaluating the quality of the airport services 
provided to airlines. The expert survey has established the relative importance of airport 
service quality evaluation criteria in respect of airlines. Based on the analysis of literature 
and results of research, the author has evaluatеd quality of airport services and proposed 
some steps for improvement the quality of airport services provided to airlines.  The 
following methods were employed: the comparative analysis of the scientific literature, 
SERVQUAL method, survey.  
Keywords: quality of service, airport services, SERVQUAL method. 
 
1. Введение  

Индустрия авиационных услуг после кризиса 2008 года в различных 
регионах развивалась по-разному. В одних регионах несколько уменьшился 
рост в этой сфере деятельности, в других сохранилась стабильность, а в 
некоторых рост увеличился. В годовом отчете Еврокомиссии о рынках 
Воздушного транспорта за 2010 год утверждается, что основным фактором 
растущего рынка был растущий объем внутреннего продукта [1]. 
Исследование Международного совета аэропортов (Airports Council 
International – ACI) показывает, что сегодняшние путешественники 
воздушным транспортом имеют возможность выбирать между различными 
аэропортами, поэтому возрастает необходимость конкурировать и 
выделиться среди конкурентов.  

Международный совет каждый квартал проводит исследование услуг 
аэропортов, определяя уровень их качества [2]. Однако эти исследования 
ориентированы только на мнение пассажиров. Услуги аэропорта можно 
разделить на две группы, а именно на авиационные и неавиационные услуги. 
Авиационные услуги обеспечивают взлет, посадку и стоянку самолета, 
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эксплуатацию соответствующей инфраструктуры, в том числе оборудования 
необходимого для регистрации пассажиров и багажа. Сюда входят и такие 
наземные услуги как подготовка самолета к взлету, погрузка багажа и 
доставка пассажиров к самолету. Неавиационными услугами являются: 
парковка автомобилей, различная коммерческая деаятельность в аэропорту. 
Потребителями авиационных услуг являются воздушные линии 
(перевозчики), потребителями неавиационных услуг пассажиры.  

Можно утверждать, что в секторе усуг воздушных перевозок действуют 
три тесно связанных между собой участника: аэропорт, воздушные линии и 
пассажиры. Аэропорты стремятся привлечь больше воздушных 
перевозчиков, чтобы предложить пассажирам больше различных маршрутов, 
а также привлечь пассажиров качеством оказываемых им услуг. Воздушные 
перевозчики, открывая новые маршруты, в первую очередь оценивают 
инфраструктуру аэропорта, а также набор наземных услуг и, разумеется, их 
цены и различные платежи. Аэропорт является особо сложным бизнесом, в 
котором объединены различные элементы и операции с целью обслуживания, 
как воздушных перевозчиков, так и пассажиров [9, 15].  

Анализ литературы показывает, что оценка услуг аэропортов 
производится большей частью с помощью опросов пассажиров, и пока 
недостаточно внимания уделяется еще одному важному участнику 
воздушных услуг и клиенту аэропорта – воздушным перевозчикам. 
Привлекая новых воздушных перевозчиков аэропорт увеличивает свое 
конкурентное преимущество и объем деятельности, поэтому перевозчики, 
оценивая эффективность и выражая свое мнение помогают в 
совершенствовании услуг аэропорта.  

Цель данной статьи – оценить качество услуг аэропорта для воздушных 
перевозчиков на конкретном примере и предложить этапы 
совершенствования качества.  

Методы исследования: сравнительный анализ научной литературы, 
SERVQUAL методика, экспертный опрос, статистический анализ. 
 
2. Методы оценки эффективности и качества услуг аэропортов  

Развитие деятельности воздушного транспорта в мире увеличило спрос 
на услуги аэропортов и потребность повышения эффективности процессов 
обслуживания самолётов, воздушных линий и пассажиров. Уровень 
конкуренции на рынках Европы, Америки и Азии вырос, и воздушным 
линиям открылись возможности выбора какими аэропортами пользоваться 
как базовыми, какими как вспомогательными пунктами для соединения 
маршрутов. Все воздушные перевозчики стараются расширять операции в 
наиболее эффективно действующих аэропортах с целью уменьшения своих 
расходов и повышения качества услуг своим пассажирам [9, 15, 23]. 
Aэропорты соответственно стремятся интенсифицировать движение 
самолётов, увеличивая таким образом эффективность своей деятельности. Во 
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многих странах аэропорты из государственных монополий превратились в 
конкурирующих между собой хозяйственных субьектов. Кроме того, 
появление на рынке компаний дешевых полетов вынуждает аэропорты 
повышать эффективность имеющейся инфраструктуры, чтобы остаться 
конкурентоспособными.  

В настоящее время аэропорты конкурируют между собой из-за 
пассажиров и воздушных превозчиков (воздушных линий). Существует 
несколько причин почему руководство аэропортов заинтересовано в оценке 
деятельности аэропорта: с целью оценки эффективности с финансовой и 
операционной точки зрения, с целью оценки альтернатив инвестирования, 
для оценки деятельности с точки зрения безопасности и мониторинга 
воздействия факторов внешней окружающей бизнес среды. Наличие многих 
участников в деятельности аэропорта – это пассажиры, воздушные линии, 
компании наземного обслуживания, поставщики внешних транспортных 
услуг и т.д. – существенно усложняет задачу развития системы измерения 
качества и его совершенствования.    

Исследования эффективности деятельности аэропортов и качества, 
предоставляемых ими услуг осуществляются по различным аспектам. Одни 
авторы анализируют ожидания пассажиров и существующую практику, 
другие анализируют эффективность и результативность деятельности 
аэропортов с использованием различных методов оценки эффективности, 
третьи изучают и оценивают уровень качества предоставляемых услуг.   

Для оценки качества услуг аэропорта некоторые авторы [5, 6] используют 
критерии качества в соответствии с классическими дименсиями Servqual 
методологии [17, 18]: Erdil и Yildiz [6] оценивали качество по 22 критериям, в 
то время как Chou et al. [5] дополнили систему еще одной дименсией, 
касающейся полетов, и использовали 28 критериев. Некоторые авторы, 
анализируя эффективность деятельности аэропорта, ограничиваются только 
техническими характеристиками [10, 11, 12, 20, 25, 26, 27, 30]. В 
исследованиях других авторов [14, 22, 24] для оценки эффективности 
используются характеристики и индикаторы социального капитала 
организации, а для общения с клиентами предлагается шире пользоватся 
возможностями Интернета.  

Согласно Tenge [24] качество услуг аэропорта является важнейшим 
фактором его притягательности. Однако во многих случаях, утверждает 
автор, руководство аэропорта недооценивает необходимость исследования 
потребностей клиентов. Так происходит потому, что непосредственно с 
пассажирами контактируют воздушные линии и туроператоры. Современные 
информационные технологии (а именно социальные сети) дают возможность 
аэропорту напрямую осуществлять коммуникацию с пассажирами и лучше 
изучить их потребности. Автор показывает, что аэропорты могут увеличить 
свою операционную эффективность с помощью общения с потребителями, 
используя социальные сети.  
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Lopes и Rodriges [14] на основе различных исследований определили 
ценностную цепочку интеллектуального капитала, которая играет 
существенную роль при оценке дополнительной ценности, создаваемой 
интеллектуальным капиталом в авиационном секторе. Каждому из элементов 
ценностной цепочки авторы предложили индикаторы, позволяющие 
количественно оценить элементы интеллектуального капитала.  

Согласно Kuo и Liang [11] оценка качества услуг является очень сложной 
и комплексной проблемой принятия решений в условиях неоределенности 
окружающей бизнес среды.  

Авторы предлагают использовать многокритериальные методы для 
исследования и оценки этой неопределенности. Fernandes и Pacheco [7] 
анализировали качество услуг аэропорта, используя комплексный критерий 
качества, для оценки которого оценивался набор 36 индикаторов, 
отражающих физические характеристики аэропорта, качество услуг 
пассажирам, а также коммерческие услуги. Авторы использовали случайный 
многокритериальный метод для анализа деятельности шести аэроортов в 
Бразилии. 

Анализ литературы показывает возрастающую потребность оценки 
деятельности аэропортов и качества предоставляемых ими услуг. Следует 
отметить большое разнообразие методов и критериев, используемых для 
измерения эффективности деятельности и уровня качества услуг. Чаще всего 
как главный аспект конкурентного преимущества в литературе 
анализируются ожидания и опыт пассажиров и недостаточное внимание 
уделяется изучению качества услуг, предоставляемых аэропортом 
воздушным перевозчикам (воздушным линиям), которые являются одним из 
трех главных участников в деятельности аэропортов – пассажиры, 
воздушные перевозчики и аэропорт.  
 
3. Методика оценки качества услуг  

Оценка качества услуг является комплексной проблемой, исследованию 
которой посвящено много исследований. Наиболее распространенной 
методикой для идентификации преимуществ и недостатков, представляемых 
услуг является модель SERVQUAL. Parasuraman с соавторами [17, 18] в 
результате исследований установили, что независимо от типа услуг 
потребители в большинстве случаев оценивают качество услуг по тем же 
самым характеристикам услуг (пять дименсий восприятия качества). 
Дальнейшие исследования показали, что SERVQUAL методика, 
разработанная для бизнес услуг, с успехом может быть адаптирована для 
оценки качества широкого круга услуг: от эдукационных до услуг 
электронной коммерции.  

Это может быть сделано с помощью разработки системы критериев 
оценки качества, которая учитывает специфические особенности конкретных 
услуг [8, 13, 19, 21, 28, 29]. Методика SERVQUAL основана на сравнении 
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ожидаемого качества услуг (перед пользованием) с оценкой качества в 
результате опыта использования. То есть, потребителя просят оценить 
важность для него определенного критерия оценки качества, а позже уровень 
качества предоставленных ему конкретных услуг. Авторы методики 
идентифицировали пять ключевых дименсий восприятия качества услуг:  

• осязаемость (tangibles) – это материальный базис (внешний вид 
персонала, оборудование и другие используемые инструменты),  

• надежность (reliability) - стабильность деятельности организации, 
способност выполнить обещания),  

• отзывчивость (responsiveness) – это желание помочь клиенту, оказать 
услугу как можно лучше и в наиболее короткий срок,  

• уверенность или гарантия (assurance) – это знания и вежливость 
персонала, способность вызвать доверие клиента,  

• эмпатия (empathy) – индивидуальная внимательность к клиенту, 
забота о нем и выполнение особых его отребностей.  

Настоящее исследование осуществлено на примере Вильнюсского 
международного аэропорта. В экспертном опросе принимали участие 
представители 75% регулярных воздушных перевозчиков. В составе 
экспертов – руководители высшего (53%) и среднего (27%) уровня, имеющие 
опыт работы от 5 до 12 лет (70% экспертов). В результате опроса экспертов  
произведена оценка важности (ожидаемого качества услуг) и фактического 
уровня качества (на основе опыта использования) по десятибалльной шкале 
(от 1 до 10), с использованием разработанной системы критериев для оценки 
качества услуг аэропорта.  

На основе анализа научной литературы выделены критерии оценки 
качества услуг аэропорта по группам услуг для воздушных линий и по 
дименсиям восриятия качества согласно SERVQUAL методике. Дименсия 
осязаемости (tangibles) оценивается 5 критериями, надежность (reliability) 
описывается с помощью 18 критериев, для оценки отзывчивости 
(responsiveness)  используются 2 критерия, дименсия уверенности (assurance) 
оценивается 7 критериями, дименсия индивидуального внимания (empathy) 
отражена с помощью 5 критериев [3, 16]. Некоторые из этих критериев 
оценки качества взяты непосредственно из научных источников, некоторые 
сформулированы на основе операционных характеристик деятельности 
аэропорта, анализируемых различными авторами. Например, Lopes и 
Rodrigues [14] исследовали элементы интеллектуального капитала аэропорта, 
что, несомненно, оказывает влияние на качество оказываемых услуг, так как 
человеческие ресурсы являются наиболее важными для обеспечения 
высокого уровня качества услуг. Некоторые из критериев оценки качества 
услуг были предложены работниками Вильнюсского международного 
аэропорта. 
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4. Анализ результатов и совершенствование услуг аэропорта  
Результаты оценки ожидаемого и фактического уровня качества услуг по 

различным дименсиям восприятия качества согласно SERVQUAL методике 
представлены в таблице 1.  

Эксперты оценили отзывчивость, надежность и уверенность наиболее 
важными характеристиками услуг аэропорта в целом, в то время как эмпатия 
оценена наименьшим средним баллом. 
 

Tаблица 1. Оценка ожидаемого и фактического уровня качества услуг аэропорта   
 

Дименсия качества Важность Факт 
Осязаемость (tangibles) 7,8 6,8 
Надежность (reliability) 8,1 7,5 
Отзывчивость (responsiveness) 9,0 6,2 
Уверенность (assurance) 8,1 6,0 
Эмпатия (empathy) 6,8 3,8 

 
Интересно отметить, что в группе критериев осязаемости наиболее 

важным критерием является, по мнению респондентов, критерий параметров 
летного поля с оценкой 9,7 баллов (количество, длина и ширина полос). 
Такой высокий балл означает, что существующая инфраструктура аэропорта, 
несомненно, является важным фактором при выборе аэропорта воздушными 
линиями.  

В группе критериев надежности, описывающих стабильность 
деятельности и способность выполнить обещанное, наиболее высоко (9,3) 
оценена важность критерия, отражающего сертификацию и эксплоатацию 
оборудования аэропорта. В группе критериев отзывчивости наиболее 
важным было быстрое техническое обслуживание в случаях неисправностей 
(9,2).  

Дименсия уверенности, выражаемая компетенцией и 
профессиональностью различных групп персонала, также была оценена 
экспертами как очень важная (9,2).  

Экспертные оценки важности дименсий качества по разным группам 
услуг имеют достаточно большой разброс (таблица 2). 
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Таблица 2. Важность дименсий качества  по группам услуг 
 

Группа услуг Осязаемость Надежность Отзывчивость Уверен 
ность 

Эмпатия 

Посадка 
самолета 

9,7 7,88  9,2 7,25 

Паркинг 9 8,1    
Использование 
оборудования 
аэропорта 

7,55 9,3 9,2 8,05 7,35 

Наземные услуги 5,4 7,4  8,7  
Безопасность 
самолетов и 
пассажиров 

 8.85  9  

Неавиационные 
услуги 

  8,8 5,8 4,8 

Использование 
ИС 

 8  7,9  

 
Большой разброс оценок и по отдельным критериям в каждой отдельной 

дименсии качества. Перекрестный сравнительный анализ оценок качества 
услуг по группам услуг, а затем по отдельным критериям, позволяет выявить 
слабые стороны представляемых услуг и найти способы для их улучшения.  
Выявленные несоответствия позволяют планировать процесс 
совершенствования качества услуг. Первый шагом совершенствования 
качества услуг является пересмотр критериев для количественного измерения 
уровня качества. Анализ результатов оценки качества услуг позволяет 
совершенствовать систему критериев, используемых для оценки. 
Ассортимент услуг, представляемых аэропортом воздушным перевозчикам 
не только широкий, но и комплексный. Некоторые услуги следуют одна за 
другой во времени, другие же интегрированы одна в другую. В аэропорту 
много различных ответственных за выполнение отдельных процессов. 
Поэтому необходимо описать все процессы и выделить те процессы, которые 
важны для перевозчиков (воздушных линий), а затем эти процессы разделить 
на такие группы услуг, которые администрируются аэропортом. После 
детализации процессов необходимо определить критерии оценки для каждой 
группы услуг. Критерии определяются с учетом специфики услуг и 
потребностей воздушных линий. Так как разнообразие представляемых 
аэропортом услуг достаточно большое, то для определения набора критериев 
и оценки их важности целесообразно создать группу работников аэропорта, 
представляющих различные службы. Внедрение системной 
последовательности действий позволит не только изучить мнение клиентов, в 
данном случае воздушных перевозчиков, относительно уровня качества 
услуг, но и принимать успешные управленческие решения по 
совершенствованию деятельности аэропорта и качества услуг.  
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5. Выводы  
Анализ научной литературы показал, что с ростом объемов воздушных 

услуг и развитием аэропортов проблема оценки эффективности их 
деятельности и качества услуг становится все более актуальной. Она 
исследуется многими авторами в разных аспектах и с применением 
различных методов. Чаще всего исследуются ожидания и отзывы 
пассажиров, измеряется эффективность деятельности аэропортов, а также 
уровень качества услуг с использованием SERVQUAL методики.  

В результате анализа литературы по вопросам оценки эффективности 
деятельности и качества услуг аэропортов определены критерии для оценки 
качества услуг, предоставляемых воздушным перевозчикам. Система 
критериев отражает пять дименсий качества услуг согласно SERVQUAL 
методике и позволяет оценить процессы предоставления услуг аэропорта с 
точки зрения воздушных перевозчиков. Дименсия осязаемости (tangibles) 
оценивается 5 критериями, надежность (reliability) описывается с помощью 
18 критериев, для оценки отзывчивости (responsiveness) используются 2 
критерия, дименсия уверенности (assurance) оценивается 7 критериями, 
дименсия индивидуального внимания (empathy) отражена с помощью 5 
критериев 

Результаты экспертного опроса позволили выявить важные для 
воздушных линий критерии качества услуг аэропорта и несоответствия 
между ожидаемым и фактическим уровнем качества услуг, предоставляемым 
воздушным перевозчикам, по разным группам услуг и различным дименсиям 
восприятия качества согласно SERVQUAL методике. Эти результаты 
создают предпосылки для постоянного совершенствования качества услуг 
аэропорта.  
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Аbstract. This paper discusses the issue of retailing that has recently become marginalised. 
Retailing is buying goods from suppliers and selling them directly to the customers 
(consumers) for personal use, not for resale. In particular, we are looking at the authentic 
category of retailing-mix which is referred to as LAPS. Here, L stands for location, A for 
assortment, P for the product, while S for service. We authentically locate the 
entrepreneurial retail store (EnRS), with a matrix 2x2, at the intersection of high market 
demands on the one hand, and high inclination towards development and growth (D & G) on 
the other. The LAPS model can be used for grading in the sense of partial correlation of the 
LAPS components on the one hand and the operation outcomes on the other. Firstly, we 
give an overview of the first three LAPS components. Then, special attention is given to the 
fourth component, the service (S), which should be discriminated from the specialized 
service in restaurants and medical care. Additionally, we also underscore the importance of 
establishing rapport with customers, being polite, courteous, accommodating and kind.  
Keywords: retailing, retailing-mix, retail store, suppliers, customers-consumers, goods, 
location, assortment, price, service. 
 
1. Introduction 

Retailing is buying goods from suppliers and selling them directly to the 
consumer for personal use, not for resale. However, many service businesses that 
offer special skills to consumers, other business, or government or non-profit 
agencies have characteristics in common with retailing as we ordinary view it. 
Some of these firms sell products or merchandise in addition to performing skilled 
labour: barber shops may sell hair tonic, shoe repair shops may sell shoe trees, 
shoelaces, and shoe polish. Even if the small service firm doesn't handle products, 
it has to contend with many of the issues faced by the small retail firm. We'll 
therefore use the term retail in this paper to include service operations.  

Of about 1.8 million retail stores currently operating in the United States, over 
1.1 million employ three or fewer people. The US Bureau of the Census 
consistently reports that 55 percent of all disposable income is spent in retail stores. 
This confirms our experience that many entrepreneurs want to go into retailing. 
We've therefore prepared this paper to describe the special features that make 
retailing somewhat different from the other kinds of businesses [1]. 

33



The independent retailer who feels overwhelmed by chain-store buying power 
and diversity may be cheered by knowing that about 60 percent of retail sales in 
the United States take place in independent stores.  

The success of chain retailers depends a good deal on establishing and 
adhering to standard methods of buying and merchandising, inventory, and cost 
control. Small, independently owned stores cannot compete with the chains in 
costs of goods, variety of merchandise, or price. However, that does not leave them 
defenceless. They can concentrate on uniqueness of merchandise, the quality of the 
shopping more pleasurable than in a monstrous store. 

Since the small retail firm cannot serve the broad needs of the buying public, it 
must seek to profit from specialization. Magazines and paper-back publication, 
tobaccos, maternity and half-size clothing, gourmet and health foods, upholstery 
and upholstery materials, picture framing, greeting cards and novelty items, and 
automobile accessories are examples of lines or activities ideally suited to small-
store operations. Patrons of small stores are in market for items and services are 
designed to match their needs, you can draw them from department-store trade [2]. 
However, it should be noted that this is only relevant for cities in developed 
countries, while in small towns in developing countries there are no conditions for 
retail store specialization. 
 
2. Types and Characteristics of Retailers (Retail Operations) 

The major elements of a marketing strategy are the four Ps of marketing: 
product, place, price and promotion. For consumer goods there are four common 
channels of distribution place: 

1. Manufacturer to Consumer: In some markets producer sell their goods or 
services directly to consumers. Services, by nature, follow this channel of 
distribution. Dental care and haircuts, for example, go directly from 
creator to consumer. 

2. Manufacturer to Retailer to Consumer. Another common channel 
involves a retailer as a middleman. Many clothing items, books, shoes, 
and other consumer products are distributed this way. 

3. Manufacturer to Wholesaler to Retailer to Consumer. This is the most 
common distribution channel. Pre-packaged food products, hardware, 
toys, and other items are commonly distributed through this channel.  

4. Manufacturer to Wholesaler to Wholesaler to Consumer. A few consumer 
goods (e.g., agricultural goods and electrical components) follow this 
distribution pattern (see figure 1) [3]. 
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Fig. 1. Channels of distribution (consumer goods) 
 

There is a great deal of variety in retail operation. The major types of retailer 
divides them into two main categories: in-store and non-store retailing. Examples 
of in-store retailing include Sears and Wal-Mart, US. These retailers get most of 
their revenue from people who come to the store to buy what they want. Many in-
store retailers also do some catalogue and telephone sales.  
 Non-store retailing includes vending, direct selling, direct-response 
marketing, home shopping networks, and Internet retailing. Vending uses machines 
to sell food and other items, usually as a convenience in institutions like schools 
and hospitals [4]. 
 Most retailers can be described by the following characteristics: 

• Number of outlets 
• Quality of service 
• Variety of products offered 
• Store versus non-store [5]. 

 
Retailing is selling products and service to the final customers. Retailers 

identify the needs and wants of target customers and then find a way to give them 
the product they desire, at a price they can afford, at the end of the distribution 
channel.  

Customers select a retailer because it offers something desired that is superior 
to what is offered by the competition. The retailer may have the best location for 
the customer; it may have lower prices; it may offer greater convenience in 
shopping; or the selection, quality, variety, and service may be superior. In other 
words, successful retailers give the customers value for their money.There are 
many different types of retailers in the distribution channel. Each exists because 
the customer prefers it to a competing firm [6].The retail store (RS) in Figure 2 is 
positioned between the suppliers on the one hand and the customers and consumers 
on the other. The RS buys goods from the suppliers and sells the same to customers 
who are also consumers. It is evident that the RS, apart from selling goods to 
customers-consumers, it also offers a service (S) to them.  
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Fig. 2. RS between suppliers and customers-consumers 

In figure 3, we locate an entrepreneurial retail store (EnRS) with a matrix 2x2. 
It can be noted that RS is located at the intersection of the horizontal axis of high 
market demands and the vertical one which shows an inclination towards high 
development and growth (D & G). If there is a high market demand at the start, or 
if this happens to occur later, and if the RS is inclined towards development and 
growth (D & G), then an EnRS appears.   

If there's a low inclination towards development and growth and market 
demands are also low, then there's a marginal retail store RS. Moreover, if there's 
a high inclination towards development and growth, but market demands are low, 
we're dealing with a successful retail store. However, if market demands are high, 
and the business isn't developing and growing, the problem should be inspected 
further.  

 
Fig. 3. EnRS Location 

 
Not all Retails Stores exert entrepreneurial characteristics; hence, not all RS 

founders are entrepreneurs. For an RS to be entrepreneurial and its founder an 
entrepreneur, there should be an inclination towards D & G and high market 
demands.  
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3. Retailing-Mix 
Similarly to the marketing-mix, we're here authentically promoting a retailing-

mix, referred to as LAPS. The acronym LAPS stands for:  
• L – Location 
• А – Assortment 
• P – Price 
• S – Service  

Service encompasses the following concepts: cordiality, improving, customer 
relations, courtesy, kindness, customer care, harmonious relationships with 
customers, politeness, being accommodating and establishing a good rapport with 
customers [7]. 

An RS always consists of a combination of A, P and S, while L, being fixed 
from the start of the RS, can't be changed easily. А, P and S can vary depending on 
the RS operation. The owner sets the assortment, which can be wide or small. The 
same is true for the prices which should be set very carefully. Finally, service (S) is 
of crucial importance, so it will be elaborated further in the text.  

If all elements of LAPS in an RS are excellent, than there is a high possibility 
that the RS operation will be excellent as well. This presupposes that the operation 
of an RS is dependent on LAPS, which in itself is problematic. For example, even 
if all LAPS elements are excellent, the management can still be an issue. 
Furthermore, even if all LAPS elements and the management are excellent, the RS 
could still not operate well. This is an indicator that some external or internal factor 
is at work. Therefore, this model is called "four plus" since the four LAPS 
elements do not reveal enough evidence to assess the quality of the RS operation. 
Additionally, the RS can operate in both direct and indirect surroundings where the 
influence of other factors should be taken into consideration. 

Be that as it may, we could still talk about gradation in the sense of partial 
correlation of the LAPS elements with the operation outcome as follows: 

1. All LAPS elements are excellent and the RS operation is excellent;  
2. When only one LAPS element is negatively graded, the operation would 

potentially and conditionally be good (there're four possible combinations 
in this case);  

3. When two elements, regardless which ones, are graded negatively, the RS 
operation is questionable (there're six possible combinations in this case); 

4. When three LAPS elements are negatively graded, the RS operation will 
undoubtedly have negative outcomes; 

5. If all LAPS elements are graded negatively, then the owner should sell the 
RS and seek employment elsewhere. 

 
Location (L) 

The first LAPS element that conditions the success of an RS for consumer 
goods is location. Hence, location should be thoroughly analyzed so that the 
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business idea can be successfully implemented. The question of how many factors 
influence the success of the RS is three: location, location and location.   

There's a saying that "If the mountain will not come to Muhammad, then 
Muhammad must go to the mountain" which is very relevant for location choice. 
What factors should be taken into consideration when choosing a location? If we 
knew the factors and the ways in which they influence the choice of location, the 
probability of choosing an ill-suited location will be low, or it could perish 
altogether. However, such influences are difficult to predict because not only are 
there many factors, but some of them are also unknown.  

Exploring the RS system as a whole, helps us identify three types of factors 
that impact the location choice (Figure 4): 

• exit related factors 
• entry related factors 
• factors related to the environment 

  

Fig. 4. RS is in the midst of suppliers, customers-consumers and the environment 
 

Assortment (А) 
The RS includes a lot of goods that make up the assortment. The most basic 

and undisputable fact about assortment is that customers are interested in buying 
the goods (at a price they are able to afford). The assortment can be wide, which 
would require a good amount of working capital. Customers perceive this as an 
advantage and would be attracted to shop at one place. A small assortment would 
mean a more restricted offer, that is, a specialized one. Hence, customers would 
then be grouped accordingly, and it would be more difficult to expand this group.  

Prices (P) 
Location can be well chosen, the RS could have a wide assortment, service can 

be good, but if the prices aren't suitable (that is, they are high) customers will not 
go to this RS. Hence, LAPS will be poor, unless we're dealing with an exclusive 
store that purposefully maintains high prices. Conversely, if prices are too low, this 
could cause suspicion in customers regarding the quality of the RS operation or 
any issue related to it, which would make customers wait for the prices to drop 

 

RS 

environment 

suppliers 

 
customers-consumers 
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even lower. Finally, regardless of how the price is set, it should, in general, be 
higher than the price at which the same goods had originally been obtained.  

Service (S) 
A good customer rapport is an important component for the success of the RS. 

The following actions are recommended: 
• The customer is not always right, but the customer will always be a 

customer, so: The customer is always right. If the customer was looked at 
as a king in the past, he has now grown to be treated like a God.  

• Owners of specialized retail stores could keep customers informed of new 
goods' supplies by sending out information by post to their home address. 

• Salespeople could create loyal customers with their attention and 
obligingness, care, rapport etc.  

• Politeness shouldn't be dependent on the type of the customer. 
• Exaggerating politeness is discouraged.        
Salespeople are well acquainted with these actions and they often put them 

into practice. A problem can occur if employees are disinterested to accommodate 
customers or to pay them a compliment or make an effort to satisfy customer's 
needs [8]. For this reason, employers are strongly advised to motivate employees. 
For example, there should be a fixed amount of sales employees should accomplish 
in order to earn their wages, while for additional effort and achieved results, 
employees should be rewarded.  

The customer can make a complaint if they're not satisfied with the 
salesperson's behaviour. For example, if they are left waiting without any logical 
explanation; if they aren't informed about the requested goods; if an attempted theft 
occurs or any other reason the customer deems as mistreatment. Successful store 
owners do not run their stores to suit themselves; they generally must cater to the 
tastes and requirements of customers. The small store should answer customer 
complaints promptly and offer redress whenever possible. Exchange on colours 
and sizes and service on faulty merchandise should be given willingly [9]. 

Be pleasant to sales and service people who some into your store; customers 
are always affected by how others are treated in the store while they are there. 
Never berate store personnel in a customer's presence. Try to have a private, 
soundproof room available for discussions when controversy may arise and voices 
may be raised. 

If you have lost customers, try to find out why. This is an essential part of 
marketing research. Were former customers alienated by your selling techniques, 
service, or credit policy? You need to know. Evaluate your sales staff. Are they 
able, helpful, and well-informed about your stock? Does your advertising have 
sales appeal [10]? 

The selling transaction in the small business offers great opportunity for 
profiting through harmonious relationships with customers. Salespersons can build 
a loyal clientele by being alert and listening carefully to what customers say. 
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Knowing the tastes of a good credit customer, for example, a saleswoman in an 
apparel boutique can phone that customer and suggest that she might like a gown 
or two from a new shipment just in- and would she like to have two or three sent 
out on approval. 

Salespeople should be careful of how they approach the prospective customer. 
The kind of product the customer wants should determine the relationship. 
Ordinary courtesy between clerk and customer might be sufficient in a five-and-
ten-cent store. But it would take far more than that to close a sale on a big ticket 
item, perhaps a shopping item such as a mattress and bedding. Frances Torbert, 
formerly, management training director for R. H. Macy Co., the famous New York 
department store, reports that she once wanted to find out why one salesman in the 
bedding department made far more sales than any of the others. Posing as a 
housewife wanting to buy a mattress and bedding she approached a different 
salesman from time to time.  

She found the only significant difference between the top man and the others 
was that he talked much less. He was clever enough to make a low-key brief sales 
pitch and to answer questions, allowing customers to make up their minds without 
high-pressuring them. He knew that the customers had done comparison shopping. 
Often the sensitivity to refrain from talking creates rapport between salesperson 
and customer [11].  

Creating loyalty is at the heart of all businesses. The only value business can 
produce is the one stemming from the customers, the ones present in the RS today 
and in future.  

The RS can thrive by means of attracting customers and maintaining and 
increasing their number. They are the sole reason retail stores are being created; 
why people are hired, meetings are called, restaurants are being founded or any 
other business activity. Without customers, business will cease to be. Hence, goods 
should be sold according to customers' needs and desires. 

If the last century was marked by mass production, the current one will be the 
century of satisfying customers' individual demands [12]. Therefore, goods or 
service would have to be suited to customers' needs and desires.  

An RS or a specialized business should offer goods or service compatible both 
to customers' needs (physical dimension) and desires (psychological dimension).  
This will result in content customers that would later become loyal ones [13]. 

 
4. Conclusion 

The past developments in the fields of management, entrepreneurship, 
leadership and business have brought forward numerous theories, models and 
approaches to related issues. However, the retails store (RS) seems to have been 
overlooked, especially concerning the wholesale practice. Basically, we've been 
discussing here the small stores around the corner of any neighbourhood. 
Specifically, we have shown how to locate an entrepreneurial retails store (EnRS) 
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and have authentically promoted retailing-mix specified here as LAPS, for the first 
time.  

In this model, also referred to as "four plus", L stands for location, A for 
assortment, R for price while S stands for service, describing the ways in which 
salespeople behave towards customers (consumers).  

This service should be discriminated from the specialized service offered by 
medical care, hair salons etc. From this paper, the question of strengths and 
weaknesses in independent RS and chain stores arises, with the possibility of the 
former relying more on service (S) and location (L), while the latter on prices (P) 
and assortment (A).  

Finally, when considering the independent RS operation, a further 
investigation should be done regarding the advantages and disadvantages of buying 
in RS on the one hand and chain stores on the other. However, even though 
independent retails stores and chain stores are usually perceived to be at odds, they 
could, under certain conditions, coexist.  
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Abstract. Small enterprises are of a great importance for the regional and national economy. 
They have some specific characteristics that reflects on their management. Using integrated 
information and communication system (IICS) will optimize both the management and 
production processes in small enterprises, through better data support. To accomplish this, 
the IICS of a small enterprise must be divided into subsystems for management the input, 
output and processes. Using internet based information and communication subsystems will 
ensure significant optimization in management of small enterprises. 
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1. Въведение 

Малките предприятия са формални бизнес организации със стопанска 
цел задоволяване обществени и/или индивидуални потребности със стоки, 
които са предмет на тяхната стопанска дейност. Малкото предприятие 
трансформира получените от външната среда ресурси в желан краен резултат, 
но основните причини за съществуването му са: 

 използване на синергичния ефект от съвместната дейност на 
сътрудниците; 

 увеличаване на производителността, качеството и стопанската 
ефективност, поради синергичния ефект; 

 генериране и реализиране на иновации, задоволяващи потребностите 
на обществото и индивидите. 

Д. Стоукс [1] посочва някои особености на малките предприятия, които 
са основа за всяко проучване на сектора на малките организации. Той 
изтъква, че те имат характеристики, които ги отличават от средните и 
големите организации. Все пак е трудно да се определят тези характеристики, 
особено за управленската практика, и да се определи точната граница между 
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малки и средни организации. Причината е, че малките организации са много 
разнообразни стопански субекти. Те присъстват във всички сектори на 
икономиката от производството до публичната сфера, техни собственици са 
както мениджъри, така и семейства. Малките предприятия са както 
високотехнологични, финансирани от рискови фондове, така и организации, 
които се самофинансират за извършване традиционна стопанска дейност. 
Това разнообразие прави обобщаването им, включително и дефинирането им, 
много трудно. 

Според Стоукс малките организации имат три основни характеристики, а 
именно: 

 обикновено се управляват от техните собственици; 
 имат малки пазарни дялове; 
 независими са от гледна точка на това, че не са част от по-голяма 

организация и техните собственици и мениджъри са относително независими  
при вземането на стопански решения; 

 комуникационните процеси в малките предприятия се осъществяват 
предимно персонално, чрез директни разговори между сътрудниците или 
използването на технически средства за двустранна връзка; 

 вземането на решения се извършва от мениджъра (или ограничен 
брой мениджъри) на предприятието, които в повечето случаи са собственици 
и източник и потребител на финансовите му ресурси. 

Мениджмънтът на малките предприятия е насочен към оптималното 
постигане на поставените цели и трябва да осигурява ефективното 
използване на ограничените им ресурси. Използването на информационната и 
комуникационната система в мениджмънта на малко предприятие дава 
възможност на тяхното управление да оптимизират както материалните и 
човешките ресурси, така и да постигнат подобряване на ефективността на 
извършваните процеси чрез повишаване на информационната осигуреност на 
организацията. Практиката доказва, че едно от предпочитаните решения, за 
постигане на по-добри резултати и ефективност, е усъвършенстването на 
използваните информационни и комуникационни технологии. Не винаги 
мениджърите на малки предприятия осъзнават, че използването на 
съвременни ИТ в малките организации е не по-малко важно, колкото и за 
големите, понеже всички организации са под влиянието на едни и същи 
икономически фактори на външната среда. Често ограниченият 
инвестиционен ресурс на малките организации е пречка в развитието на 
информационната и комуникационната система. Липсва и специализирана за 
малките предприятия методика за усъвършенстване на тяхната 
информационна и комуникационна система. 

 
2. Изложение 

Развитието на информационните и комуникационните технологии в 
последните години доведе до тяхното широко използване във всеки аспект на 
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бизнеса. От управленска гледна точка информацията е основен ресурс за 
мениджмънта на една организация. Събирането, обработването, 
съхранението и предаването на релевантна, навременна и точна информация 
дава на мениджмънта възможността за вземане и реализация на оптимални 
управленски решения и по този начин ефективното решаване на 
възникналите проблеми. Информационната осигуреност дава конкурентно 
предимство в съвременните динамични пазарни отношения, подобрява се 
качеството на обслужване на потребителите и тяхната удовлетвореност от 
предлаганите стоки. 

 
2.1. Системен подход за анализ на малки предприятия 

Системният подход разглежда малкото предприятие като единство от 
взаимосвързани и взаимодействащи си елементи, обединени от обща 
цел/цели [2]. За изследване на това единство в системния подход освен 
принципите на общата теория на системите, се отчитат и особеностите на 
малките социалните системи. Приложението на системния подход при 
проектиране на информационни системи, които да подпомагат управлението, 
е подходящо за всички стопански организации, независимо от тяхната 
големина.  

За въвеждането на подходяща информационна система (ИС) в едно 
малко предприятие е необходимо първо да бъде направен анализ на неговата 
стопанска подсистемна структура: анализиране на ресурсите на входа на 
предприятието, процесите на трансформирането им в готови продукти и 
услуги, анализиране на изхода на предприятието и реализирането на  
създадените продуктите и услуги. Въз основа на този анализ може да се 
проектира информационна и комуникационна система, която да подпомага 
управлението на малкото предприятие. Тя трябва да осигурява на 
управлението му необходимата информация за възникнали проблемни 
ситуации, да подпомага вземането на решения, да подпомага процесите на 
планиране, организиране и контролиране на стопанската дейност на 
предприятието.  

Управляваща подсистема

Управлявана подсистема

Информация Информация 

Ресурси Стоки 

Затворен информационен 
поток

Стопанска система

 
Фиг. 1. Базова подсистемна структура на малко предприятие 
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Системният подход разглежда взаимодействието на структурните 
елементи вътре в организацията, а от друга страна взаимодействието на 
предприятието с външната му среда. Този подход декомпозира и дефинира 
елементите и подсистемите на едно малко предприятие и определя връзките 
между тях от гледна точка на съвместното им функциониране за постигане на 
общите цели. Системата притежава елементи, които са чувствителни към 
входящи въздействия от външната среда – вход на системата. Чрез тях се 
осъществява връзката между външната среда и процесите в стопанската 
организация. Изходът свързва предприятието с неговата външна среда, 
където се реализират продуктите и услугите, които са предмет на дейността 
му, и се предава информация към и от неговите пазари (на доставчици и 
потребители).  

Логическата последователност на системния анализ изисква първо да се 
определи подсистемната структура на обекта на управление, т.е. да се 
определят подсистемите на стопанската дейност на предприятието, след 
което да се определи подсистемната структура на субекта на управление, т.е. 
подсистемите на управленската подсистема. На база на този анализ се 
проектират информационните и комуникационните системи, които да 
осигурят информационните потоци генерирани на входа и изхода и при 
изпълнение на стопанските процеси. 

Управляваните стопански подсистеми се характеризират с отвореност на 
веществено-енергетичните потоци, процеси на трансформиране на ресурсите 
в стоки чрез стопански процеси, които се определят от предназначението и 
стопанските цели на организацията. Поради това в значителна степен 
управляваните подсистеми са различни за различните малки предприятия и 
тяхното индивидуално определяне и интегрирано функциониране изгражда 
подсистемната структура на обекта на управление. Подсистемите могат да се 
класифицират в следните групи: 

 подготвителни, които осигуряват ресурсите за изпълнение на 
същинските стопански процеси, т.е. това е входа на организацията; 

 същински, които включват основни, съответстващи на 
предназначението на малкото предприятие създаващи произвежданите от 
него стоки и спомагателни, подпомагащи осъществяването на основните и 
подлежащи на аутсорсинг; 

 финални, които осигуряват реализацията на стоките на 
предприятието. 

 
2.2. Информационно-комуникационна подсистема на малкото 

предприятие 
Управлението на съдържателните подсистеми се осъществява от система 

за управление, която е съвкупност от управленски подсистеми, всяка от които 
съответства на една отделна съдържателна подсистема или на няколко 
съдържателни подсистеми, общи в своето управление, където се интегрират 
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специализираните управленски функции, отнасящи се до изпълнението на 
съответните стопанските процеси.  

Информационната подсистема събира, обработва и предоставя на 
управлението на малкото предприятие своевременна, достоверна и 
релевантна информация въз основа на база данни, т.е. информационна база 
(ИБ) на организацията и системата й за управление. Структурата на 
информационната система включва две подсистеми: за събиране и предаване 
на информацията и система за обработка на данните. 

Подсистемата за събиране и предаване на информация по същество е 
комуникационната система на малкото предприятие. Затова информационната 
система може да бъде разглеждана като интегрирана информационно-
комуникационна система (ИИКС) на управлението на малкото предприятие. 

Подсистемната структура на интегрираната информационно-
комуникационна система на малкото предприятие трябва да бъде 
разработвана в съответствие с неговата стопанска подсистемна структура и 
протичащите информационни и комуникационни процеси в неразривна 
връзка с входящите финансови, човешки и веществено-енергетични ресурси, 
процесите на тяхната трансформация в стоки и тяхното реализиране на 
пазара. 

Комуникационните процеси в интегрираната информационно-
комуникационна система се реализират чрез използването на различни 
комуникационни технологии. Те се осъществяват чрез използване на 
технически средства (хардуер), софтуерни приложения и методи за връзка с 
външната и вътрешната среда. Интернет базираните комуникации осигуряват 
възможност за информационна връзка с отдалечени икономически региони, 
достъп до географски отдалечени пазари и бърза и ефективна комуникация с 
доставчици, партньори и потребители на малкото предприятието.  

Интернет улеснява комуникацията с доставчиците чрез използване на 
електронни заявки за необходимите ресурси. Постъпилата поръчка на 
потребителя може да бъде предадена на доставчика и той да достави 
необходимите материали за изпълнението й. Така се съкращава времето за 
изпълнение на поръчките и се оптимизират разходите за набавяне на 
необходимите ресурси.  

Мобилната комуникация навлиза широко при осъществяването на 
комуникационните връзки с вътрешната и външната среда. Мобилните 
устройства имат възможност за връзка чрез мобилната мрежа с интернет, 
което значително улеснява работата на сътрудниците.  

Комуникационната подсистема за вътрешна комуникация в малко 
предприятие може да бъде реализирана чрез локална мрежа, в която са 
свързани техническите средства на предприятието. Реализацията на такава 
мрежа изисква повече инвестиции в техника и поддръжката е по-скъпа.  

Друга технология за вътрешна комуникация е използването на виртуална 
частна мрежа (VPN – virtual private network). При нея локалната мрежа на 
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предприятието се реализира чрез използването на виртуални връзки между 
компютрите. Виртуалните частни мрежи използват виртуални връзки между 
две точки чрез виртуални тунелни протоколи за преносна данни, дефинирани 
връзки или криптиране на трафика в мрежата. Виртуалната мрежа предоставя 
на сътрудниците надежден и сигурен достъп до вътрешната мрежа на 
предприятието от всяка точка в и извън офиса. Ако малкото предприятие има 
представителства в различни географски региони или няколко офиса 
виртуалната мрежа осигурява тяхната постоянна комуникационна 
обвързаност. Виртуалните мрежи намаляват разходите за реализация на 
вътрешните комуникации, тъй като са базирани на използването на интернет. 

 
2.2.1. Информационно-комуникационна подсистема на входа 

Информационно-комуникационната система за управление на входа на 
предприятието трябва да осигурява събирането, обработването и предаването 
на информацията, която се генерира паралелно с входящите ресурсни потоци 
на организацията.  

Данните на входа са отражение на различните входящи въздействия 
организацията, като заявки на потребителите, данни по сделки с потребители 
и доставчици, информация отнасяща се до конкурентите на организацията. 
Данни се съхраняват в информационната база и са достъпни при вземането на 
управленски решения. Информационно-комуникационната подсистема на 
входа на едно малко предприятие може да извършва предварителна обработка 
на информацията с цел оптимизиране на процесите за решаване на проблеми. 
Например при възникване на проблем с наличността на дадена суровина при 
доставчик системата може да предаде информацията директно към 
сътрудника отговорен за доставките и същевременно да провери 
наличностите при други доставчици. Така ще бъде избегнато забавяне при 
реализация на поръчките за доставки и за изпълнение на поръчките на  
потребителите.  

Входящата информационно-комуникационна подсистема трябва да 
осигурява точното и навременното записване на информацията, която 
постъпва на входа на организацията в информационната база данни. 
Информацията за материалите, суровините, работната сила, сделки с 
доставчици се регистрират от информационната подсистема и се записват в 
общата база данни. 
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Фиг. 2. Информационно-комуникационна подсистема за управление  
на входа и база данни 

 
2.2.2. Информационно-комуникационна подсистема на процесите 

Информационно-комуникационната подсистема за управление на 
процесите в малките предприятия събира, обработва и предава информация, 
която се генерира при изпълнението на стопанските процеси. Информацията 
се записва в информационната база на предприятието и се предоставя на 
управлението му с цел вземането на управленски решения.  

Информационната база данни се разглежда като централен източник на 
информация за всички информационно-комуникационни подсистеми и не е 
обвързана само с приложенията, които ги генерират [3]. Информационната 
база е основният информационен ресурс за едно малко предприятие. Данните 
в информационната база са достъпни за генериране на информация за 
вземане на решения и за управляващи действия върху обекта на управление.  

Информационно-комуникационната подсистема за управление на 
процесите трябва да подпомага управлението на малкото предприятие при 
разработването на алтернативи за решения, вземането на решения, тяхната 
реализация, при осъществяването на контролирането на стопанските процеси 
в предприятието. Информационно-комуникационната подсистема за 
управление на процесите интегрира в себе си подсистемите за управление на 
входа и изхода, както и базата данни на предприятието.  
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Фиг. 3. Информационно-комуникационна подсистема за управление на процесите 
 

Информационно-комуникационната подсистема включва модули, чрез 
които данните се обработват. Тя има приложни програми за различни видове 
обработка на данните чрез различни математически и статистически методи 
за количествена обработка на информацията. Така обработената информация 
се използва за генерирането от ИИКС на алтернативи за решения и 
прогнозиране на последствията от всяка алтернатива. Също така се генерират 
модели, които използват данните за реализираните сделки, постъпленията от 
тях, направените разходи за суровини и материали, и след това прогнозират 
паричните потоци за следващ отчетен период или търсенето на пазара.  

ИИКС подпомага управлението на малкото предприятие при изготвянето 
на различни отчети чрез извеждане необходимата информация от базата 
данни. Отчетите за минали периоди се съхраняват и след това могат бързо да 
бъдат изведени и сравнени при разработването на алтернативи за решения. 

Информационно-комуникационната подсистема за управление на 
процесите може да предава на управлението данни за текущото състояние на 
стопанските процеси. Тези данни могат да бъдат използвани от управлението 
в реално време, без да бъдат подлагани на допълнителна обработка. 
Информацията, която се генерира, е свързана с основните характеристики на 
дълготрайните и краткотрайните активи, персонала и комплексните 
показатели за ефективност – основни, режимни (експлоатационни) и 
критерии за ефективно използване.  

 
2.2.3. Информационно-комуникационна подсистема на изхода 

На изхода на малкото предприятие са продуктите и услугите, които са 
предмет на неговата стопанска дейност. Чрез него то осъществява връзката си 
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с пазара. Реализацията на готовата продукция се осъществява от финалната 
подсистема, която се управлява от информационно-комуникационната 
подсистема за управление на изхода. Тя трябва да осигурява на управлението 
на малкото предприятие информация относно състоянието на пазара, 
търсенето на продуктите и услугите от страна на потребителите, 
конкурентните стоки, възможностите за реализация на стоките на нови 
пазари и пазарни ниши, както и информация за настъпващите промени в 
потребностите на потребителите. Информационно-комуникационната 
подсистема също така трябва да осигурява двустранна комуникация с 
потребителите, за да бъде осъществявано гаранционното обслужване, 
информация относно удовлетвореността от предлаганите продукти и услуги, 
както и за желанията и препоръките при обслужване на потребителите и 
използването на стоките.  

От друга страна информационно-комуникационната подсистема за 
управление на изхода събира данни за наличните запаси готова продукция на 
предприятието, които трябва да бъдат минимални, дори нулеви, за да се 
постигне намаляване на разходите за складови наличности. 
Информационните потоци за направените поръчки на потребителите и 
наличните стоки на склад се предават на системата за управление, с цел да 
бъдат използвани при планиране на производството. Данните са достъпни и 
за сътрудниците, които отговарят за доставките. Информацията може да бъде 
използвана от тях за оптимизиране на доставките в съответствие с пазарното 
търсене. Информационно-комуникационната подсистема за управление на 
изхода осигурява бързото и точно обработване на поръчките на клиентите, с 
което се съкращават сроковете за изпълнение на поръчките и се реализира 
намаляване на разходите чрез оптимизиране на складовите наличности. 

  

Основни и спомагателни процеси

Информационно-комуникационна 
подсистема на изхода

Външна среда 

Информационно-
комуникационна 

подсистема на 
процесите

 
Фиг. 4. Информационно-комуникационна подсистема за управление на изхода 
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Информационно-комуникационната подсистема за управление на изхода 
оптимизира комуникационния процес с потребителите на организацията - 
техните поръчки се обработват по-ефективно и съответно се изпълняват по-
бързо, с което се постига по-голяма удовлетвореност на потребителите. 
 
3. Заключение 

Мащабите на информационните и комуникационните процеси в малкото 
предприятие създават възможност за изграждане на интегрирана 
информационно-комуникационна система (ИИКС). Нейната подсистемна 
структура трябва да съответства на подсистемната структура на обекта на 
управление и по този начин да осигурява интеграция на управленската 
система на малкото предприятие.  

Информационно-комуникационната подсистема за управление на входа 
обхваща информационните потоци, които се генерират за постъпване на 
ресурсите на входа на малкото предприятие. Информационно-
комуникационната подсистема за управление на изхода е свързана с 
информационните потоци за потребностите на потребителите и реализацията 
на произведените продукти и създадените услуги. Информацията от входа и 
изхода се записва в общата база данни на малкото предприятие и е достъпна 
за подсистемата за управление на процесите. Информационно-
комуникационната подсистема за управление на процесите осигурява на 
управлението на малкото предприятие необходимата точна, навременна и 
релевантна информация относно стопанските процеси, осъществява 
командното въздействие върху обекта на управление и контрола върху 
стопанските процеси.  

Използването на съвременен хардуер и софтуер както и интернет 
базирани комуникационни канали осигурява ефективен комуникационен 
процес в интегрираната информационно-комуникационна система на малкото 
предприятие. 
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Abstract. The paper is focused on some options and methods for balancing the project 
portfolio in Bulgarian organizations. The process of balancing can be realized in the overall 
framework of a holistic approach to the management of project portfolio which is 
considered in the paper. On the basis of various views regarding the project portfolio three 
basic tasks are outlined for its management in project-oriented organizations where the 
balancing is a core component of the third task. Methods for project portfolio balancing – 
for which analytical information could be provided in Bulgarian organizations – are 
reviewed in the paper. This approach is illustrated by a case from Bulgarian practice. 
Keywords: project portfolio, management of project portfolio, balancing, project-oriented 
organization. 
 
1. Въведение 

В условията на непрекъснато нарастваща конкуренция и динамична 
бизнес среда все повече организации се обръщат към проектното управление 
като основа за цялостното си развитие. Приносът на проектния мениджмънт 
за повишаване конкурентоспособността на съвременните организации 
несъмнено е огромен. Същевременно практиката показва, че проблемната 
селекция на проектите могат да доведат до значителни загуби и неефективно 
оползотворяване на ресурсите при опита за постигане на заложените 
стратегически цели. Именно в отговор на това предизвикателство в теорията 
и практиката за управление на проекти се появява един сравнително нов 
термин, който с течение на времето придобива популярност и започва все 
повече да намира приложение главно в проектно-ориентираните организации 
[1]. Това е управлението на проектното портфолио, в чиято основа стоят 
координацията и контрола на множество проекти, които преследват едни и 
същи стратегически цели, конкурират се помежду си за ограничените 
ресурси и изискват приоритизиране за постигане на стратегията на 
организацията [7]. 
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Целта на настоящия доклад е да представи възможности – на базата на 
добрите практики – за балансиране на проектно портфолио в български 
проектно-ориентирани организации. На базата на различните възгледи 
относно управлението на проектното портфолио могат да бъдат разграничени 
три основни задачи, които то изпълнява в рамките на проектно-
ориентираната организация: 

(1) подбор на комплекс от интегрирани проекти, чиито цели отговарят на 
организационната стратегия; 

(2) определяне на приоритетите в рамките на комплекса и разпределяне 
на ресурсите по отделните проекти при осигуряване на интегрираност; 

(3) оценяване на проектното портфолио – на неговата обща стойност, 
вътрешната му балансираност, ключовите му параметри и неговата 
съгласуваност със стратегическите цели на организацията. 

Управлението на проектното портфолио излиза извън рамките на 
традиционното управление на проекти, като радикално променя начина, по 
който се разбира и прилага проектното управление. През последните години 
управлението на проектното портфолио заема ключово място в 
специализираната литература и научно-приложните изследванията в областта 
на проектното управление, организационното развитие и съвременните 
управленски практики. Тази проблематика е особено актуална за България 
доколкото ролята на проектното управление става все по-значима в резултат 
на идентифицираната необходимост от постигане на организационна 
ефективност и свързаните с нея оптимизация, гъвкавост и адаптивност при 
прилагането на модерни управленски методи и подходи.  

В условия на турбулентна бизнес среда и глобализирана икономика все 
повече български мениджъри съсредоточават своето внимание и усилия 
върху проектното управление. Характерно за съвременния етап на неговото 
развитие е адаптирането му към мултипроектна среда, в която основен 
фактор за осигуряване на конкурентоспособност е прилагането на 
управлението на проектно портфолио. Счита се, че то е източник на 
конкурентни предимства за организацията, както и мощно средство за 
изпълнение на нейната стратегия. 
 
2. Управление на проектно портфолио: основни характеристики 

Управлението на проектното портфолио има за основен предмет 
координацията и контрола на множество проекти, ориентирани към едни и 
същи стратегически цели. Същевременно те се конкурират за привличането 
на органичените организационни ресурси, което налага мениджърите да 
осъществяват процес на „приоритизиране“ на проектите от гледна точка на 
постигане на стратегически ползи за организацията [17]. Управлението на 
проектно портфолио си извоюва стабилна позиция както в практиката, така и 
в изследователската работа по отношение на проектите за развитие на нови 
технологии, въвеждане на нови продукти и навлизане на нови пазари. То 
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придобива и глобални измерения във връзка с утвърждаването на глобални 
стандарти за управление на проектно портфолио [14], както и наръчници за 
практическо приложение на подхода [5], подпомагащи организациите да 
изградят и внедрят собствен модел за такъв тип проектно управление. 

Напоследък значение придобива и рамката за оценяване и прилагане на 
специфични критерии за вземане на решения за включване на нови проекти в 
дадено портфолио [9], както и прилагане на процедури за оценка и контрол 
на проектното портфолио [11]. Специален акцент се поставя и върху 
използването на високопродуктивен софтуер за управление на проектно 
портфолио, което налага формализация на цялостния процес на управление 
на проектите в дадена организация [15, 18]. Изборът и включването на нови 
проекти в рамката на портфолиото е итеративен процес, състоящ се от 
последователно селектиране на проекти за портфолиото измежду наличните 
проектни предложения. В сравнение с административните и оперативните 
решения, които типично са свързани с управлението на отделен проект, 
селектирането на проекти за портфолиото се определя като решение от 
стратегически тип. 

За да се осигури максимална полза и възвръщаемост от проектите 
процесът на тяхното селектиране следва да бъде обвързан с цялостната 
стратегия на организацията. Специализираните изследвания по 
разглежданата проблематика акцентират върху факта, че при управлението 
на портфолио от проекти се прилага именно такъв предварително дефиниран 
процес на селектиране като единен процес за оценка на техния евентуален 
успех. Оценяването и последващото селектиране се провеждат регулярно, 
като се базират на стандартизирани процедури, търсещи свидетелства 
относно фундаменталния критерий – всеки включван проект да допринася за 
постигането на организационните цели.  

Въпреки нарастващата популярност на изследователската работа върху 
управлението на проектното портфолио все още са рядкост заглавията, които 
детайлно разглеждат ролята на ръководителя на проектното портфолио [6]. 
Тази роля типично се свързва с отговорностите за определена функция в 
проектното управление, като например управление на риска [12]. За разлика 
от мениджъра на проектното портфолио, проектният мениджър, програмният 
мениджър и различните видове офиси за управление на проекти се описват в 
литературата значително по-често [6, 13]. От една страна, тези роли по 
някакъв начин допринасят за координацията на управлението на множество 
проекти в организацията, но от друга страна те се различават значително от 
гледна точка на изпълняваните от тях специфични функции. За разлика от 
тях, в зависимост от зададените им отговорности ръководителите на 
проектното портфолио могат да имат по-съществена административна роля и 
влияние върху организационното развитие [6]. В основата на тяхната 
административна роля стои консолидирането на цялостна информация за 
проектите, която да се обобщи и анализира на организационно ниво, като 

54



подпомогне процеса на вземане на стратегически решения. От тази гледна 
точка ръководителят на проектното портфолио може да се разглежда като 
централен координационен орган, който подпомага висшето ръководство на 
организацията със своите специализирани знания и умения относно 
управлението на проектно портфолио. 

Ефективният процес на управление на проектното портфолио предполага 
регулярно идентифициране, оценяване и анализ на стойността на проекта 
(чрез комплекс от количествени и качествени методики). Във връзка с това се 
налага проектите да бъдат приоритизирани, т.е. да се определи кои проекти 
да бъдат започнати, кои да бъдат ускорени и кои да се ориентират към 
приключване. Нещо повече, процесът на приоритизиране изисква от 
мениджърите да потърсят отговори на следните въпроси [8, 14]: 

• дали всеки един от проектите в портфолиото е осигурен с 
необходимите ресурси (включително експерти с необходимите 
компетенции)? 

• кои проекти ще допринесат в най-голяма степен за постигане на 
организационните цели и стратегии? 

• дали проектът е реализирал очакваните резултати, както показва 
предварителната оценка и анализ? 

Имайки предвид гореизложеното може да се заключи, че целта на 
управлението на проектно портфолио е да бъдат селектирани и 
приоритизирани проекти, които да допринесат за повишаване на добавената 
стойност в организацията съобразно предварително установени критерии. 
Приоритизацията следва да бъде базирана както на специфичните 
(индивидуални) ползи от даден проект, така и на синергичния ефект от 
неговото взаимодействие с останалите проекти в рамката на портфолиото. 
Тази преценка, естествено, следва да бъде направена като се има предвид 
ресурсните ограничения и цялостния капацитет на организацията. 
 
3. Методи за балансиране на проектното портфолио 

В проектното портфолио обикновено проектите са свързани помежду си 
по различен начин. За ефективното му управление е необходимо създаването 
на съгласуван набор от различни видове проекти, имащи различен обхват, 
подходящо разпределение на дейностите във времето и координирано 
ресурсно осигуряване. Създаването на такъв съгласуван набор от проекти е 
предмет на процеса на балансиране на проектното портфолио. Основните 
цели на баласирането са насочени към координиране на вътрешните и 
привлечените външни проектни ресурси и оптимизиране на тяхната 
експлоатация в рамките на проектното портфолио. 
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Фиг. 1. Матрица на BCG 
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Фиг. 2. Матрица на GE/McKinsey 
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Фиг. 3. Портфолио матрица “Риск-Възвръщаемост” 

 
 

 Пазар 

Нов в световен 
мащаб 

Нова в 
световен 
мащаб 

Позната 
за 

компания
 

Те
хн

ол
ог

ия
 

A 

B 

C 

D 

E 

Нова за 
компания

та 

Нов за 
компанията 

Познат за 
компанията 

 
 

Фиг. 4. Матрица на Tektronix-Noranda 
 

57



При осъществяване на процеса на балансиране на проектното портфолио 
е особено подходящо използването на методи за визуализация, като 
например различните видове матрици. Някои от тях са широко използван 
инструмент в управленската практика, напр. матрицата на Бостънската 
Консултантска Група /BCG/ (фиг. 1), матрицата на General Electric / McKinsey 
(фиг. 2). Аналогични матрици са специално разработвани за целите на 
управлението на проектното портфолио, като например матрицата “риск-
възвръщаемост” (фиг. 3). 

Интересен подход използват компаниите Tektronix Inc. и Noranda Ltd. 
при разработването на матрица за позициониране на проектите в 
портфолиото. И двата показателя са свързани със степента на иновативност – 
на използваните технологии и на пазарите, към които са ориентирани 
проектите. Съгласно този подход с известен приоритет се управляват 
проектите, позиционирани в долния ляв ъгъл на матрицата. Тези проекти 
имат най-големи възможности за успех, тъй като организацията разполага с 
ноу-хау и капацитет за тяхното осъществяване, и същевременно техните 
резултати (продукти) са иновативни за пазарите, към които са ориентирани. 
Позиционирането на даден кръг в матрицата между две съседни зони, 
например по технологична иновативност, показва, че в проекта се използва 
комбинация от известни и нови технологии (фиг. 4). 

Комбиниран подход при разработването на матрици използва 
компанията Westinghouse. Този подход е наречен “трета генерация” и 
включва 8 показателя, представени чрез четири матрици: риск – 
възвръщаемост; технологична зрялост – конкурентна позиция; новост на 
технологиите – на пазарите; време за приключване – бюджет. В тази 
организация се приоритизират проекти, имащи предимно високи до средни 
стойности на комплекса от показатели. 

Матриците подпомагат мениджърите на проектното портфолио в 
процеса на търсене на баланс между проектите, осигурявайки визуална 
представа за позиционирането на проектите в зависимост от различни 
взаимосвързани показатели (projects mapping). Размерът на всеки от 
кръговете отразява обема на ресурсите, необходими за реализация на 
съответните проекти (А, В, С и т.н.), като общата площ на фигурите трябва да 
отразява ресурсното ограничение на проектно-ориентираната организация 
към даден времеви момент. Параметрите, разположени по двете оси на 
дадена матрица, могат да бъдат целево избирани. Като примери за 
показатели, въз основа на които се осъществява балансирането на 
портфолиото, могат да се посочат: 

 степен на съгласуваност с организационната стратегия; 
 стратегическа важност на проекта 
 устойчивост на конкурентното предимство; 
 възвръщаемост (очаквани финансови ползи); 
 технологично равнище (като конкурентно предимство); 
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 вероятност за успех на проекта; 
 време за реализация на проекта; 
 пазарен обем (абсолютен, относителен) и потенциал, и др. 
Могат да се посочат и някои недостатъци на тези методи. Някои от тях 

изискват финансови данни, които или са неточни, или трудно може да се 
осигури информация за тях. Тези методи дават визуална представа относно 
всички проекти в портфолиото и могат да служат на мениджърите само като 
ориентир при вземането на решения, но сами по себе си не осигуряват такива 
решения (т.е. алгоритми за вземането им). Те не осигуряват като директен 
резултат постигането на баланс между проектите, това стои като 
неструктуриран проблем пред мениджърите на портфолиото. 

Най-често балансирането на портфолиото се основава на показатели за 
пазарите, продуктите и технологиите. Независимо кой от показателите ще 
бъде използван, важно е да се има предвид, че той трябва да бъде обвързан с 
организационните цели. От тази гледна точка основният принцип, по който 
се реализира балансирането, е да се поставят именно такива показатели на 
осите на дадена матрица, и тогава да се извличат подходящи оценки за 
проектите с оглед тяхното приоритизиране и вземането на решения относно 
портфолиото. 

Следва да се обърне внимание и върху необходимостта от изясняване на 
разграничението между управлението на проектното портфолио и 
стратегическото управление на т.нар. “бизнес-портфейл” на организацията. 
Възприемането на понятието “портфолио” в настоящата разработка не е 
случайно, чрез него се поставя акцент върху разграничението от 
традиционното разбиране за “портфейл”. На практика повечето организации 
във всеки конкретен момент поддържат портфейл от различни видове бизнес 
дейности. В много случаи при управлението на такъв портфейл се цели 
постигане на висока степен на диверсификация чрез опериране в 
разнообразни несвързани помежду си бизнес дейности. Така се постига 
минимизиране на общия бизнес риск на организацията чрез неговото 
разпределяне между множество стратегически бизнес единици. 

За разлика от него, управлението на проектното портфолио се отличава с 
висока степен на интегрираност между включените в него проекти, търсене 
на баланс и оптимално разпределяне на организационните ресурси между 
тях. В отделни частни случаи е възможно да се управлява диверсифицирано 
проектно портфолио, при което се поставя за цел да се минимизира риска 
именно чрез диверсификация на проектите (по отраслови сектори, по видове 
дейности, по целеви региони и др.). Методите, използвани за управление на 
такова проектно портфолио, са аналогични на използваните за управление на 
традиционния бизнес-портфейл, като се адаптират и модифицират за 
приложение в специфичните условия на проектно-ориентираната 
организация. Такива практики вече са налице и в редица български бизнес 

59



организации, като е налице значителен потенциал за развитието на подобен 
подход при управлението на съвременните организации. 

 
4. Балансиране на проектно портфолио в „Логикол България“ АД 

„Логикол България“ АД е контактен център, предоставящ набор от 
специализирани услуги, свързани с обслужването на клиенти по различни 
комуникационни канали – телефон, email, fax, sms, директна поща. 
Възможностите, които се предлагат на клиентите, включват обслужване на 
крайни клиенти, канали за увеличаване на продажбите, увеличаване на 
ефективността на текущите канали, както и услуги по събирането, 
обработката и актуализацията на информация и бази данни. Компанията е 
основана в началото на 2007 г. от група специалисти с опит в сферата на 
контактните центрове. Досега „Логикол България“ е реализирала над 70 
проекта за български и чуждестранни компании в рамките на 3 години от 
основаването си. Мисията на Логикол е да отговори на нуждите и 
изискванията на клиентите си по най-добрия начин, осигурявайки високи 
резултати чрез професионални решения. 

Логикол България е проектно ориентирана компанията, чиите предмет на 
дейност е реализацията на аутсорсинг комуникационни проекти по различни 
канали. Освен комуникацииони проекти, друг вид аутсорсинг, който Логикол 
България предоставя, е обработка и събиране на информация и 
документация. Клиентите на компанията са български или опериращи в 
България фирми с голям брой крайни потребители, с които имат нужда да 
осъществят контакт по един или друг повод (списъкът включва Космо 
България Мобайл, Евроком Кабел Мениджмънт България, Карлсберг 
България, Шел България, ТиймПривент България, Германос Телеком 
България, Ейвън Козметикс България, Мултирама България, Орбител и др.). 
За някои от тях паралелно се реализират по няколко проекта. 

Служителите в компанията са обособени в две основни ядра: оперативна 
част (служителите на позиция телефонен агент) и административно-
мениджърския екип. Вторият тип служители са относително постоянен брой 
и структура, докато първият се мени в зависимост от обема работа. Малкият 
размер на екипа позволява гъвкавост при необичайни ситуации – в такива 
случаи, и при необходимост от вземане на по-важни решения, екипът се 
преструктурира в мрежов тип и във взимането на решенията участват всички 
мениджъри. 

Идентифицирани са 5 основни типа проекти, които компанията 
реализира: организиране на бизнес срещи за търговски представители; 
телемаркетинг-проучвания /уведомителни кампании/; обслужване на 
входящи линии; back-office дейности; телешопинг линия. Проектите са 
разграничени на база потребността от тях и ползваната технология. На базата 
на анализ на текущото състояние (чрез темпа на растеж на пазара и пазарния 
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дял спрямо основния конкурент) проектите са позиционирани по следния 
начин чрез матрицата на BCG (фиг. 5). 
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Фиг. 5. Проектно портфолио на „Логикол България“ АД чрез матрицата на 
Бостънската Консултантска Група 

 
На базата на построената матрица могат да се изведат следните 

стратегически насоки за управлението на проектното портфолио на 
дружеството. 

 Най-добри са показателите за темп на нарастване на пазара, пазарен 
дял и дял на продажбите за телемаректингетинговите проекти. Ако 
компанията реши да инвестира в този бизнес, ще може да използва 
натрупания опит при реализацията на подобни проекти (37% от 
получените приходи са от такъв тип проекти). 

 По-неблагоприятна изглежда ситуацията с „back-office услугите” и 
„входящите линии”, при които пазарният дял, и темпът на 
нарастване е по-нисък. 

 Проектите, свързани с „Уговаряне на срещи”, имат основен принос 
към приходите на компанията, а и значителен пазарен дял. 

Входящи линии 

Телемаркетинг 

Back-office 

Телешопинг 
Уговаряне на срещи 
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Необходимите инвестиции за този тип проекти са ниски, като 
компанията може да разчита и на по-нататъшни печалби от проекта. 

 Проектите от тип „Телешопинг” са в слаба позиция и стандартната 
препоръката към тях е постепенно изваждане. На тази единица си 
струва да се обърне повече внимание, тъй като е по-особен тип: за 
поддръжката и компанията няма съществени разходи (поради 
стратегическо партньорство с телевизията, по която се рекламира). В 
дългосрочен план – ако бъде запазена, няма особен риск да донесе 
загуби за компанията, а в същото време генерира малки, но стабилни 
парични потоци. 

Структурата на проектното портфoлио показва, че единствената „крава” 
издържа останалите четири бизнес единици. Това обяснява нестабилното 
финансово състояние – докато трите бизнес единици в позиция „въпрос” 
изискват значителни инвестиции, има риск печалбите от „Уговаряне на 
срещи” да не достигат за финансиране и на трите направления. Тъй като няма 
проекти тип „звезда”, които са с потенциал в обозримо бъдеще да бъдат 
превърнати в източник на стабилни приходи, компанията е изправена пред 
рискова ситуация. 
 
5. Заключение 

В обобщение, балансирането на проектното портфолио е основано на 
процедури по съпоставяне на различните проекти, комплексна преценка за 
техните качества, взаимозависимост, необходимост от ресурси и др. То 
подпомага мениджърите на проектното портфолио в процеса на вземането на 
решения относно подбора на проектите и структурирането на портфолиото. 
Например, не се препоръчва насочването на ресурси изцяло в краткосрочни 
или в дългосрочни проекти – балансирането осигурява подходяща 
комбинация и от двата вида, както и от проекти, намиращи се на различен 
етап от жизнения си цикъл. Препоръчва се също портфолиото да съдържа 
проекти, насочени към нови продукти, усъвършенстване на съществуващи, 
разширяване на продуктовата гама, редуциране на разходите и технологично 
усъвършенстване. 
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Abstract. This paper describes one stage in the scientific case study, analysis of alternatives 

for sustainable management of forest landscapes on the basis of selected objects. In second 

step it was described of alternative future manifestations. Identified factors with varying 

degrees of influence on expert assessment in the following groups: environmental, social, 

economic, technological, political. Parameters were set to amend various factors and the 

strength of their influence. In this way it was possible can evaluate how well every single 

manifestation goes together with the manifestations of all other elements of the scenario. 
Keywords: key factors, forest landscapes, policy, sustainable management, INTEGRAL. 

 

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 [3, 4, 6, 7]. 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 [5].  

The purpose of this study is key factors with varying degrees of influence on 

expert assessment in the following groups: environmental, social, economic, 
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technological and political. Parameters were set to amend various factors and the 

strength of their influence. In this way it was possible can evaluate how well every 

single manifestation goes together with the manifestations of all other elements of 

the scenario. The scenario processes realized by the consortium partners in WP 3.2 

will make use of a ‘standard procedure’ [9, 10] which will be adapted to the 

specific circumstances of INTEGRAL in the overall research design. 

 

2. Object 

This report presents the the findings that have been made throughout the 

scenario process in the case study area TETEVEN.  

Case study area TETEVEN is located in the LOVECH region around one local 

town centre – TETEVEN. Teteven Municipality covers an area of approximately 

697 km2. There are 13 settlements in the municipality, inhabited by 22,016 people 

(December 2009) [1, 2, 6]. The location of the Case study area TETEVEN within 

NUTS classification is as follows (table 1 and fig.1):  
Table 1. Description of case study 

NUT  Code  Description  

NUTS 0  BG  Bulgaria  

NUTS 1  BG3  Severna i Yugoiztochna Bulgaria (Northern and South-East Bulgaria)  

NUTS 2  BG31  Severozapaden rajon za planirane (North-West Statistical region)  

NUTS 3  BG315  Oblast Lovech (Lovech District)  

LAU 1  LOV33  Obshtina Teteven (Teteven Municipality)  

 

3. Methodology  

The whole INTEGRAL phase process is summarized in following steps: the 

first step is interview of the forest managers and stakeholders implemented in 

Teteven case study. The answers of questionary revealed the factors influencing 

forest management which are subsequently thematically summarized in STEEP 

table; the next step is scenario development process. The STEEP table of factors is 

extended by the structural factors affecting forestry on marco (the EU) level (e.g. 

“Impact of selected structural factors on the forest-based sector in the European 

Union” prepared by Fraunhofer MOEZ and University of Freiburg) and on meso 

level - Bulgaria. The extended list of factors and its ranking was obtained and 

discussed by the members of team and by external experts from Executive Forest 

Agency. The outcome of this meeting was a list of 21 factors affecting forest 

management in Teteven case study area. These factors are used during the 

workshops with stakeholders and for the steep and structural analysis.  

The process of selecting key factors was supported by a Structural Analysis and 

the Parmenides EIDOS software. 
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4. Results 

4.1. Identification and Selection of key factors 

In this phase of project, the key factors are identified, selected and displayed in 

a STEEP-table. This second research step can be conducted under the participation 

of stakeholders. 

The factors, drivers and influences that are considered as most important for the 

future development of TETEVEN are gathered in the STEEP-table - Table 2. Here, 

'STEEP' is nothing but the acronym for the societal fields of ‘society’, 

‘technology’, ‘economy’, ‘ecology’ and ‘politics’. The allocation of influential 

factors to these categories fulfils two main functions:  

- It becomes possible to assess the balance of the selected factors. Just by 

having a look at the table, it becomes clear in an instant whether a certain area is 

considered as dominating the others. This would be the case, if, for example, there 

are 30 factors allocated in the ecological field and only 20 in the remaining four 

other columns.  

- It is also useful to organize the factors according to their geographical 

origin: do they stem from the very case study area (e.g. local traditions), do they 

have a national background (e.g. national regulations) or are they founded on a 

super-national level (e.g. climate change)? It is important to keep in mind that the 

allocation to the categories micro (local level and 'neighbourhood'), meso 

(national) and macro (international) refers to the background of these factors, not 

to the level of their impact. The very reason for the factors having been included in 

the list is their assumed importance for the TETEVEN case study area, i.e. they all 

are supposed to act at the micro level. So, the information on the geographical 

scale refers to the background of these factors.  

Table 2. Overview of factors for the STEEP analysis in Case Study Area Teteven 

Level  Society  Technology  Economy  Ecology  Politics  

Macro  

 Public opinion  

 Population aging  

 Forestry paradigms  

 Environmental 
paradigms  

 

Timber 
market  

Bioenergy 

market  

Climate 

change  

Internal political 

struggles  
Environmental 

policy  

Forest management 
planning  

Meso  

Depopulation in 

rural areas  
Demand for non-

wood products  

Harvesting 

technology  
Bioenergy 

technologies  

Timber 

processing 

industry  

Protected 
species  

Ownership structure 
- State  

Micro   
High level of 

bureaucracy  

Availability 
of financial 

sources  

State of 

forests  

Ownership structure 

- non-State  

The STEEP-table provides an overview of the selected factors. In the following 

Glossary - Table 3 the factors are defined and described in more detail. 
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As a result of the analysis have a total of 21 different factors of influence on the 

territory of the Republic of Bulgaria. These factors have taken different positions 

within the Active-Passive Map for case study area - fig. 1. More than half are 

located in the area of highest impact and closest links (upper right corner). The 

study estimates overlap experts and foresters on the impact force as a direct link to 

the individual factors. Emerged is highly dynamic and influential factors buffer 

factors and passive factors in several aspects. Most dynamic factors in the upper 

right corner and express the strongest influences Sate of forest, Timber market, 

Forest management planning, High level of bureaucracy, Environmental policy, 

Timber processing industry, Availability of financial resources, Bioenergy market, 

Ownership structure, Forest paradigms, Public opinion.  

 

 
Fig.1. Active-Passive-Map: case study Teteven 

 

Economic factors that have emerged with the most dynamic influence and 

change are precisely those that define the basic changes in the system and show the 

main alternative scenarios of development. Establish a strong and direct link 

between the factors Timber market, Bioenergy market, Timber processing industry 

and Availability of financial resources. It is this relationship determines the 

direction of motion of the system and the change of the factors related to ecology, 

politics and society. Market and its development is the mechanism that moves most 

of the other elements in the system. Factors with passive and reactive influence are 

Demand for non-wood production. This factor is in the area depending on dynamic 

factors, but almost no effect on them. Lack of financial resources has a direct 

impact on the technological level of enterprises working in forestry and indirectly 

affects the market. This influence is identified in the quality of the activities 

performed and the cost of production.  
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Political factors such as Environmental policy, Ownership structure and Forest 

management planning influences, not as between themselves and give a strong 

influence on the market, public opinion and environmental law. Institutions as part 

of the political system, focused heavily on environmental aspects in the 

management of forest areas. The structure of ownership of forests composed of 

mainly state forest, is in direct relation and defines the planning process and the 

type of all forestry activities. Of course the planning process is carried out under 

the direct control of the authorities implementing environmental policy.  

There is no strong influence of environmental factors except factors State of 

forest.  

Forest management affects highly dynamic market and public opinion. 

Economic factors in turn are in direct contact and have a strong influence on forest 

management. These influences can be seen and are considerably stronger and on 

the planning process in forests.  

The main influence and a strong correlation was observed in the factors Public 

opinion and Forest paradigms. Society favours the forest paradigm and is prepared 

to make any compromises with environmental paradigm to increase their wealth 

through the timber market and carrying on business in the woods. Local people and 

the direct interested parties consider the impact of economic factors is the most 

important to improve social conditions in the region and the return of young people 

to these areas.  

 

5. Conclusion 

In summary, the results of structural analysis provided useful information for 

the research team and their solutions in ports possible scenarios for the 

development of the region. On the basis of the identified factors, relationships and 

interactions outlined several key directions and valences of influences. Structural 

analyses supported the process of researching the environmental conditions and 

significantly reduce its uncertainty. So the research team focused on the some key 

factors that will be described in detail and given their amendment. The results of 

this analysis cannot be absolute but give additional contribution to the overall study 

for the subject TETEVEN.  

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-project.eu/ 
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ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ 
 

INNOVATIVE METHODS FOR QUALITY 
MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES 

 
Kiril Anguelov 

 
Department of Management, Technical University, Bulgaria,  

 E-mail:ang@tu-sofia.bg  
 
Abstract. Maintaining a high quality of the administrative services is a major sign of 
successful management in public administration. This paper clarifies the possibilities for 
innovative quality management of administrative services in the Bulgarian public 
administration in terms of membership of the Republic of Bulgaria in the European Union.  
This paper referred to carrying out effective forms of management control through 
innovative methods for assessing and maintaining the quality of administrative services in 
the Bulgarian public administration. In the paper two methods are analyzed. TQM and 
Common Assessment Framework are presented with their characteristic features in terms of 
successful implementation in the hard conditions of the Bulgarian public administration. 
Keywords: management of administrative service, quality of services 
 
1. Въведение 

Администрациите трябва да възприемат качеството на 
административните услуги, които предлагат, съобразно със следните 
изисквания на клиентите им: 

• задоволяване напълно на конкретна потребност на физическите и 
юридическите лица (например издаден официален документ, удостоверяващ 
в цялост дадени факти и обстоятелства); 

• осигуряване на равно право на достъп до административната услуга 
(например съоръжения за достъпност  и др.) 

• предвидимост на действията на администрацията във връзка с 
предоставяне на административната услуга (информираност на 
потребителите; съществуване на срокове по предоставяне на 
административната услуга и тяхното спазване; яснота на изискваните 
документи и информация и др.); 

• сигурност по отношение на възможностите на физическите и 
юридическите лица да придобият дадена административна услуга. Свързано е 
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с липсата на необоснована промяна в условията по предоставянето на 
услугите от администрациите1; 

• ефективност на използваните от клиентите на административните 
услуги ресурси (времеви, финансови). Физическите и юридическите лица 
определят в голяма степен своето субективно мнение за качеството на дадена 
административна услуга от времето и средствата, които са свързани с 
придобиването й: 

- време за придвижване до администрацията; 
- време за преминаване през гишетата; 
- време за попълване на бланки и формуляри; 
- администратвивни такси; 
- банкови такси; 
- пропуснати ползи (докато получават услугата гражданите и 

служителите на юридическите лица биха могли да изпълнят други дейности, 
полезни за тях или техните работодатели); 

- транспортни разходи и др. 
• ефективност на използваните от администрацията ресурси 

(несъразмерен в представите на клиентите щат на администрацията и/или 
недоброто използване на други ресурси рефлектира в отрицателното 
отношение към българската администрация като цяло); 

• надеждност на техническата част при предоставяне на 
административната услуга (гарантиране на безаварийна работа, с достатъчна 
степен на пропускливост на инфраструктурата и техническите средства); 

• качество на отношенията между клиенти и администрация – включва 
етични и отговорни взаимоотношения между служителите и клиентите, 
основаващи се на професионализъм и зачитане на достойнството на всеки. 

Важни аспекти на реинженеринга на административните услуги са 
свързани с преодоляване на съпротивата на организационната промяна. 
Важни аспекти на тази съпротова и нейното преодоляване могат да бъдат 
намерени в [1, 2]. Не може да не се отбележи, че без лидерство и мотивация 
не е възможно преодоляване на всички трудности свързани с 
организационните промени [3].  

Важни аспекти на процеса на управление на качеството на услугите и в 
частностъ на адмнистративното обслужване са посочени в [4, 5, 6]. В 
наредбата за адмнистративно обслужване [7] се отбелязват само базовите 
изисквания. 

 

1 По аналогия с термина „правна сигурност”. Правната сигурност е правен принцип 
във вътрешното и международното право, който повелява, че законът трябва по такъв 
начин да регулира обществените отношения, че правните субекти да имат възможност 
с висока степен на вероятност да предвиждат за напред поведението и постъпките си 
съобразно принципа на законност. 
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2. Тоталното управление на качеството на адмнистративното 
обслужване 

Тоталното управление на качеството изисква такава организация и 
управление в администрацията, при която се осигурява: 

- удовлетворяване на цялостните изисквания на клиента; 
- ресурсите се използват ефикасно и ефективно; 
- използва се пълният капацитет на персонала. 
Следователно Тоталното управление на качеството изисква: 
- неговите принципи да се прилагат на всички равнища на организацията 

и от всеки един служител; 
- системата за управлението на качеството е част от всеки процес, дори и 

при тези, които формално нямат непосредствено отношение към 
предоставянето на административната услуга. Процесите в администрацията 
са свързани и всеки един от тях рефлектира в определена степен на 
ефикасността и ефективността на предоставяните административни услуги; 

- създават се условия за максимално разгръщане на човешкия потенциал. 
Понастоящем най-новата концепция, базирана на постановките на 

Тоталното управление на качеството, приложима в администрацията, е 
Организационното съвършенство (Organizational Excellence). Европейският 
модел за организационно съвършенство според Европейската фондация за 
управление на качеството притежава следните характеристики [8]: 

1. Добавяне на стойност за клиентите – концепцията включва 
добавяне на стойност за клиентите чрез разбиране, предвиждане и 
изпълнение на нужди, очаквания и възможности. 

2. Устойчиво развитие – Организационното съвършенство позволява 
повишаване на ефективността по отношение на предоставяните 
административни услуги, като същевременно се подобряват и 
икономическите, екологичните и социалните условия в обществото. 

3. Развитие на капацитета на организацията – включва ефективно 
управление на промяната в рамките на и извън границите на организацията. 

4. Овладяване на творчеството и иновациите - Увеличаване на 
добавената стойност и нива на производителност чрез непрекъснато 
подобряване и иновации. Съвършенството не търпи застой и осъществява 
промяна чрез процес на учене за създаване на нововъведения и възможности 
за подобрения. 

5. Лидерство и постоянство на намеренията - Съвършенството е 
вдъхновяващо лидерство с ясна визия и постоянство на намеренията. 

6. Гъвкаво управление – Управлението на организацията трябва да е 
способно при самото им зараждане да идентифицира и да реагира ефективно 
и ефикасно на възможностите и заплахите.  

7. Постигане на успех чрез разкриване на цялостния капацитет на 
персонала (Succeeding through the Talent of People) – административната 
организация трябва да цени хората и да се стреми към създаване на култура 
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на делегиране на правомощия и поемане на отговорност, водеща до 
задоволяване както на организационните, така и на личните цели. Така се 
постига максимизиране на приноса на хората чрез тяхното развитие и пълна 
съпричастност към целите на административната организация. 

8. Поддържането на изключителни резултати – организационното 
съвършенство е постигането на устойчивост на изключителни резултати, 
които отговарят както на краткосрочните, така и на дългосрочните нужди на 
всички заинтересовани страни. Администрацията следователно не трябва да 
се задоволява с временни добри резултати, покриващи нормативните 
изисквания, а да ги надхвърля и постоянно да ги подобрява. 
 
3. Общата рамка за оценка  

Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) е 
средство за Тотално управление на качеството, основаващо се на 
Европейския модел за организационно съвършенство, предложен от 
Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) и модела на 
Университета по административни науки в Шпайер, Германия. Общата рамка 
за оценка представлява балансирана система от показатели – девет основни, 
включващи двадесет и осем спомагателни, оценени според единна системата 
за точкуване.  

Важно е да се отбележи, че Общата рамка за оценка е резултат от 
сътрудничеството между министрите, отговарящи за публичната 
администрация на страните-членки на Европейския съюз и следователно 
представлява важна насока за развитие и добра практика за приложение в 
българската държавна администрация. Тя е съвместна разработка на 
специалисти от държави-членки на ЕС, обединени в Група за иновативни 
публични услуги (IPSG), създадена от Генералните директори по публична 
администрация на страните-членки на ЕС, за да се подпомогне обменът и 
сътрудничеството по отношение на иновативните методи за модернизиране 
на управлението и предоставянето на публични услуги в страните-членки на 
ЕС. В тази връзка Общата рамка за оценка е предназначена специално за 
организациите от публичния сектор.  

Пилотен вариант на рамката е представен през май 2000 г., а първият 
ревизиран вариант е през 2002 г. Понастоящем се прилага версия на Общата 
рамка за оценка от 2006 г. Организирано е безплатно внедряване за публични 
организации, като за това е разработена специална информационна система, 
поддържана от Европейския институт по публична администрация в 
Маастрихт2. По данни от Европейския институт по публична администрация, 

2Информация за ресурсния център към Европейския институт по публична 
администрация може да бъде намерена на електронната страница на института [9]. От 
нея може да бъде изтеглено и ръководството за използване на информационната 
система на CAF [10]. 
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към 7 септември 2011 г., регистрираните ползвателите на CAF са 2382 (от 31 
страни от ЕС, и 12 извън ЕС) [9]. Прилагането на Общата рамка за оценка в 
десет институции на ЕС (Комитета на регионите; Съвета на ЕС; Европейска 
сметна палата; Европол; Европейска комисия: Главна дирекция „Персонал и 
администрация”; Главна дирекция „Преводи”; Главна дирекция „Търговия”; 
Европейска железопътна агенция; Европейска фондация за развитие на 
условията на живот и на работната среда; Европейски център за превенция и 
контрол на болестите) показва аналогично подобряване на резултатите в 
посока на достигане на Организационно съвършенство [10, 11]. В резултат на 
добития богат опит в прилагането на Общата рамка за оценка е планирано 
през 2012 г. настоящият модел да бъде усъвършенстван, като се модифицират 
част от критериите. 

Общата рамка за оценка включва изпълнението на 9-те критерии, 
включващи 28-те подкритерии, оценени според единна системата за 
точкуване. Първите пет критерия разглеждат благоприятните фактори в 
дадената административна организация [12, 13, 14]: 

Първи Критерий „Лидерство” със следните подкритерии: 
1.1. Очертаване на насока на организацията чрез разработване на 

нейната мисия, визия и ценности. 
1.2 Разработване и внедряване на система за управление на 

организацията, изпълнение и промяна. 
1.3. Мотивиране и подкрепа на хората в организацията да действат 

като ролеви модел. 
1.4 Управление на взаимоотношенията с политиците и други 

заинтересовани страни, за да се гарантира споделена отговорност. 
Втори Критерий „Стратегия и планиране” със следните подкритерии: 
2.1. Събиране на информация относно настоящите и бъдещите 

потребности на заинтересованите страни. 
2.2. Разработване, преглед и осъвременяване на стратегията и 

плановете като се вземат предвид потребностите на заинтересованите страни 
и наличните ресурси. 

2.3. Изпълнение на стратегията и плановете в цялата организация. 
2.4. Планиране, изпълнение и преглед на модернизирането и 

иновациите. 
Трети Критерий „Хора” със следните подкритерии: 
3.1. Прозрачно планиране, управление и подобряване на човешките 

ресурси във връзка със стратегията и плановете. 
3.2. Идентифициране, развитие и използване на компетенциите на 

служителите, като се уеднаквяват индивидуалните и организационните цели. 
3.3. Ангажиране на служителите като се създават условия за открит 

диалог и упълномощаване. 
Четвърти Критерий „Партньорство и ресурси” със следните 

подкритерии: 

77



4.1. Развитие и осъществяване на ключови партньорски 
взаимоотношения. 

4.2. Създаване и осъществяване на партньорства с гражданите/ 
потребителите. 

4.3. Управление на финансите. 
4.4. Управление на информацията и знанията. 
4.5. Управление на технологията. 
4.6. Управление на приспособленията и съоръженията. 
Пети Критерий „Процеси” със следните подкритерии: 
5.1. Постоянното идентифициране, проектиране и подобряване на 

процесите. 
5.2. Разработване и предоставяне на ориентирани към гражданите/ 

потребителите услуги и продукти. 
5.3. Иновативни процеси с участието на гражданите/потребителите. 
Чрез тези пет критерия се диагностицира административната 

организация по отношение на вътрешната си среда и стратегическата си 
насоченост. Характерни за оценяването на тези пет критерия и свързаните с 
тях подкритерии е, че точкуването е съобразено с Цикъла на Деминг, като 
стойността, която ще се присвои, зависи от етапите Планирай – Направи – 
Провери – Действай. 

Следващите четири критерия оценяват постигнатите резултати от 
административната организация. Дейността по критерии от 6 до 9 се състои в 
измерване възприятията на служителите в администрацията, клиентите и 
останалите заинтересовани страни относно постиженията (резултатите), 
свързани с предоставяната/ите административна услуга/и. По тези критерии, 
съобразно с възприети вътрешни индикатори за изпълнението, се измерва 
нивото на постигане на целите. Четирите критерии за постигнати резултати 
са [12, 13, 14]: 

Шести Критерий „Резултатите, ориентирани към гражданите/ 
потребителите” със следните подкритерии: 

6.1. Резултати от измерването на удовлетвореността на гражданите/ 
потребителите. 

6.2. Индикатори за измервания, ориентирани към гражданите/ 
потребителите. 

Седми Критерий „Резултати, свързани с хората” със следните 
подкритерии: 

7.1. Резултати от измерване на удовлетвореността и мотивацията на 
хората. 

7.2. Индикатори за резултати, свързани с хората. 
Осми Критерий „Резултати, свързани с обществото” със следните 

подкритерии: 
8.1. Резултати от социалните измерения, възприети от 

заинтересованите страни. 
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8.2. Индикатори за социално поведение, установено в организацията. 
Девети Критерий „Ключови резултати от изпълнението” със 

следните подкритерии: 
9.1. Външните резултати: резултати и въздействия спрямо цели. 
9.2. Вътрешните резултати. 

 
4. Заключение   

В настоящия доклад са посочени ефективните форми на извършване на 
управленската функция контролиране посредством иновативни методи за 
оценка и поддържане на качеството на адмнистративното обслужване. За 
анализираните два метода (Тотално управление на качеството и Обща рамка 
за оценка) са представени техните характеризиращи белези от гледна точка 
на успешното им усилено внедряване в условията на българската публична 
адмнистрация. 
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Abstract. The up-to-date character of the present theme is determined by the need for an 
efficient management of every business, which is directly related to the quality of the 
managerial decisions. This paper examines the nature of the very process of making 
managerial decisions, of the different approaches to it and techniques. The author's objective 
is to shed light on the practical implementation of this process, based on her own survey and 
by indicating the main weaknesses and miscalculations of the Bulgarian managers in the 
process of making managerial decisions. With a view of achieving the set objective 500 
Bulgarian managers from large, medium and small enterprises were asked to fill a 
questionnaire and were interviewed. 
Keywords: exploration of possibilities, defense of a specific standpoint, constructive 
conflict, analysis of alternatives, check up of the grades. 
 
1. Въведение 

Важността на избраната тема се определя от необходимостта от 
ефективно управление на всяко предприятие, а то е свързано с качеството на 
ежедневно вземаните управленски решения. Връзката между мениджмънтът 
и управленските решения е определена много точно от Питър Дракър – „Но 
мениджмънтът винаги е процес на вземане на решения” [1]. 

Целта на доклада е да разкрие практиката по вземане на управленски 
решения (УР), като посочи някои слабости и пропуски на база на проведено 
изследване. 

Изследването е направено с 500 мениджъри в големи, средни и малки 
предприятия за периода – януари 2012 - януари 2014 г. от секторите: 
машиностроене, метални изделия,  оптика и електроника, производството на 
храни, облекло, фармацевтика и  услуги. 

Изследователските задачи са свързани с анализ на процеса на вземане на 
управленски решения – подходите и техниките. 

Предметът на изследването е процеса на взимане на решения от 
мениджърите, а обектът – хората, които взимат управленските решения. 
Методите, които са използвани са анкета и интервю. 
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2. Какво представлява  процеса на вземане на управленски решения? 
В специализираната литература има много определения и тълкувания на 

управленското решение. В по-голямата си част, определенията за същността 
и природата на управленските решения, могат да бъдат сведени до две 
големи групи определения – тесен смисъл и широк смисъл [2]. Тясното 
разбиране схваща управленското решение преди всичко като избор на 
оптималния вариант от множество алтернативни варианти. Широкото 
разбиране отъждествява управленското решение с целия процес на 
управление, който свързва основните функции на управлението: планиране, 
организация, мотивация и контрол. Трябва веднага да отбележим, че 
повечето автори се придържат към широкото разбиране за същността на 
управленското решение. Вземането на решения не е отделна функция на 
управлението на фирмата. Фактически взимането на решения е свързано с 
другите функции, като планиране, организация, мотивация и контрол. 
Всички тези функции изискват да се вземат решения. 

В научната литература има множество описания на процеса и неговите 
етапи. В различните изследвания етапите варират от 3 до 17 [3].  Ако ги 
резюмираме, основните три фази са следните: първата, е свързана с 
предварително проучване на проблема, изследват се външната и вътрешната 
среда, събира се информация, правят се някои начални анализи и се търси 
същността на проблема. Във втората фаза се създават варианти за действие, 
оценяват се и се проверяват. Третата фаза е избор на един от подготвените 
варианти за действие, неговото прилагане и анализ на получените резултати. 

Всички автори са на мнение, че процесът на вземане на управленско 
решение започва с: 

- Първи етап: Определяне на проблема 
Този етап е с изключителна важност, тъй като се извършва 

идентификация на проблема. Смисълът на първия етап е да се определи 
точно проблема и се разграничат причините от признаците на проявление на 
проблема. Например, някои общи признаци са ниска печелба, слаба 
реализация, ниска производителност и качество, високи разходи, 
многобройни конфликти и голямо текучество на кадри. Много често, тези 
симптоми са взаимнозависими, като например високите разходи и ниската 
печалба. Идентифицирането на признаците помага да се определи проблема в 
най-общ вид. На този етап е разумно да се избягват нецелесъобразни 
действия за отстраняване на проблемите. Мениджърът трябва да установи 
истинските причини за възникналата проблемна ситуация. За тази цел, той 
трябва да събере и анализира голямо количество информация, както в 
рамките на самата организация, така и извън нея. Тази информация може да 
се събере по формален и неформален начин. Големият обем информация не 
винаги води до повишаване качеството на решенията. Ето защо, е 
необходимо да се прави разлика между релевантна и неуместна информация. 
Релевантната информация съдържа данни, които се отнасят само до 
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конкретен проблем, конкретна цел или период от време. Този вид 
информация е основа за решението. Тя трябва в максимална степен да 
съответства на проблема. 
На този етап, важен момент е определянето на целите, които се преследват с 
решението. Принципното положение тук е, че целите на решението трябва да 
отразяват целите на организацията. 

- Втори етап: Разработване на варианти на решението  
При втория етап, важно правило е да се разработват няколко 

алтернативни решения за всеки проблем, т.е. да се събират различни идеи и 
подходи за разрешаването на проблема. Практически е невъзможно да се 
открият всички потенциални варианти на решението. Това не е и 
необходимо, тъй като на практика винаги се налага да търсим компромис 
между ресурси и време от една страна и приемлив брой варианти за действие 
от друга. 

- Трети етап: Оценка на вариантите  
На този етап се прави списък на всички възможни алтернативи за 

решаване на проблема, като мениджърът елиминира онези варианти, които са 
нереалистични или които са много далече от критериите за вземане на 
решения. Целта на оценката на вариантите е да се определи как всеки от тях 
отговаря на две ключови условия: 

- кои са най-важните положителни резултати, до които ще доведе; 
- в каква степен ще помогне за избягването на неблагоприятни 

последици. 
- Четвърти етап: Избор на вариант 
Ако сме приминали коректно през предишните етапа, то вземането на 

решение на този етап е лесна процедура. Мениджърът избира алтернативата с 
най-благоприятни общи последствия. Ако проблемът е сложен и се налагат 
множество компромиси, ако информацията е малко и анализът субективен, то 
може да се окаже, че нашият избор не е най-добрият. В този случай ни 
помага логиката и нашия опит.  

- Пети етап: Осъществяване на решението 
След като решението е взето, мениджърът може сам да организира 

неговото изпълнение, а може да го възложи за изпълнение и на някои от 
своите подчинени. Организаторската работа по изпълнение на решението 
най-често включва: разпределение на задачи, разпределение и 
преразпределение на ресурси. Изключително важен момент е умението да се 
управляват последиците от вече взетото решение. 

- Шести етап: Контрол и оценка на решението 
На този последен етап от процеса на вземане на решение, мениджърът 

трябва да може да отговори на следните въпроси: 
- до каква степен са постигнати целите на звеното, които касае 

решението и целите на организацията? 
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- до каква степен са ангажирани както  хората от организацията, така и 
нейните контрагенти с осъществяване на решението във времето? 

Контролът и оценката не са само финален етап на процеса, но и периодично 
извършвани дейности на всеки етап [4].   

В научната литература има множество тълкувания на различни 
подходи за вземане на управленски решения. Ще разгледаме три от тях. 

В „Основи на мениджмънта”, Иван Иванов разграничава два основни 
подхода – индивидуален и групов. Факторите, от които зависи избора на 
подхода са: културата, видът на проблема и индивидуалните различия [4].  
Основни предимствата на груповите методи са: участие на по-широк кръг 
хора в дискусиите, по-добра комуникация и възможност да се събере и 
обработи по-голямо количество информация. Към някои от недостатъците, 
могат да се отнесат: при големи различия на мненията, може да се стигне до 
невъзможност да се вземе решение, налагане на мнението на доминиращи 
фигури, както и по-бавното им осъществяване. 

Втората класификация на подходите е направена от Ангел Ангелов в 
„Основи на мениджмънта” [5].  При нея, акцентът е върху психологическите 
фактори, като социална обстановка, натрупан опит и лична ценностна 
система. Те предопределят три основни подхода при вземане на управленски 
решения: интуитивен, логически и рационален. За разлика от интуитивните и 
логически решения, рационалните се обясняват с помощта на алгоритъм, 
свързан с етапите на процеса на вземане на решение. 

Третата позиция по отношение подходите за вземане на управленски 
решения е на Дейвид Гарвин и Майкъл Роберто, публикувана в Harvard 
Business Review за Управление на проекти [6]. Според тях съществуват два 
основни подхода: защита на определена теза и проучване на различни 
възможности. Основните характеристики на двата подхода са посочени в 
таблица 1. 

Таблица 1 
 Защита на определена 

теза 
Проучване на различни 
възможности 

Концепция за оформяне 
на решението 

състезание Общи усилия за 
решаването на проблема 

Цел на дискусията убеждаване и лобиране Проверка и оценка 
Роля на участниците говорители за 

определената теза 
Критично мислещи хора 

Начин на поведение Усилия за убеждаване на 
останалите 
Защита на собствената 
позиция 

Представяне на 
балансирани аргументи 
Отвореност  

Възгледи на малцинството Насърчавани или 
пренебрегвани 

Очаквани и ценени 

Резултат Победители и победени Колективно постижение 
 Източник: Harvard Business Review за Управление на проекти [6]   
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Именно тази класификация на подходите за вземане на управленски 
решения  използваме за структурирането на анкетата и интервюто при 
проведеното изследване. 
 
3.  Резултати от изследването 

Първият въпрос от анкетата/интервюто е:  Колко процента от взетите 
управленски решения за 2013 г. /за които има конкретен резултат след 
реализацията им/ оценявате като правилни? По-голямата част от 
изследваните мениджъри – 80% заявяват, че 30% от управленските решения 
са довели до положителен, конкретно измерим резултат (мениджъри – тип 1). 
Останалите – 70% от решенията не са качествени и ефективни. 20% от 
мениджърите са на друго мнение – според тях процентът на точните решения 
е над 80 (мениджъри – тип 2). С фигура 1 е илюстрирана връзката между 
броя на изследваните мениджъри и качествените управленски решения. 

80%
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мениджъри - тип 2
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Фигура 1 
                                                                                                                  

Анализирайки данните, можем да направим извода, че сравнително висок 
процент от изследваните мениджъри (80%) взимат по-голяма част 
неправилни управленски решения (70%) и сравнително малка част – 20% от 
мениджърите приемат точните решения в по-голямата си част от тях – 80%. 

Вторият въпрос е свързан с това дали мениджърите възприемат 
вземането на УР като процес. 80% от тях заявяват, че не го разглеждат като 
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процес, а като отделен избор, осъществяван в точно определен момент. 
Останалите 20% категорично поддържат позицията, че вземането на 
управленски решения е процес. Интерес представлява констатацията, че 
точно тези 80% от изследваната група, които окачествяват своите решения 
като неточни в по-голямата си част, дават отговор, че вземането на решения е 
еднократно събитие. 

Тъй като тази закономерност се повтаря и при следващите въпроси няма 
да описваме резултатите за всеки въпрос, а ще направим следното 
обобщение: 80% от мениджърите (мениджъри – тип 1), които окачествяват 
своите управленски решения за неточни в по-голямата им част: 

- не разглеждат вземането на УР като процес; 
- не проучват различни възможности, а се придържат към определена 

теза; 
- не насърчават провеждането на дискусии; 
- не подготвят дискусията предварително;  
- не толерират конструктивния конфликт при дискусиите; 
- не се съобразяват с мненията на участниците в дискусиите; 
- не показват интерес към новите идеи и предложения, свързани с 

вземането на управленското решение; 
- не обясняват аргументите за взетото решение на участниците в 

дискусията. 
Най-характерното за мениджърите – тип 2, които съставляват 20% от 

изследваните и чиито управленски решения са точни и качествени е 
използването на подхода – проучване на възможности. При него всички 
участници разглеждат отделните опции и работят заедно за откриването на 
най-доброто решение. Процесът на разглеждане на отделните възможности 
насърчава критичното мислене. При този подход на вземане на решения, 
участниците поставят сериозно под съмнение направените предложения и 
оценките, така че често се стига до конфликти. Споровете са продуктивни, 
тъй като са свързани с идеи и интерпретации, а не със защита на 
предварително оформена позиция. Членовете на екипите обикновено 
разрешават различията си с разумни и логични аргументи. При този подход, 
крайното решение е резултат на сблъсък на конкурентни идеи, а не на 
противоречащи се позиции. 

Анализът на резултатите от изследването доказва, че подходът на 
проучване на различни възможности обикновено води до вземането на по-
добри решения, в сравнение с подхода – защита на определени позиции. 

Друга съществена характеристика на мениджърите, които взимат 
правилните решения е насърчаването на конструктивният конфликт – този, 
който насочва към главното и създава условия за избор на решение на 
основата на по-пълна информация. За тази цел те използват различни 
техники за насърчаване на споровете, като например задаването на трудни и 
провокативни въпроси, проверка на аргументите, поставяне на неочаквани 
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хипотетични въпроси, стимулиращи творческото мислене. Друга техника, 
която използват изследваните мениджъри е структурирането по такъв начин 
на разговора, че той сам по себе си да насърчава дискусията. Това се 
осъществява чрез разделянето на хората на групи с различни, конкуриращи 
се отговорности.  Една от групите получава задача да разработи 
предложение, а другата – да представи алтернативни препоръки. След това 
групите разменят предложенията и обсъждат препоръките. Препоръчителна 
техника е също използваният език по време на дискусиите – намирането на 
фрази, които неутрализират личния елемент и напрежението. 

Важен момент при мениджърите, взимащи ефективни управленски 
решения е съобразяването с мненията на другите участници, интерес към 
новите идеи и предложения и задължително аргументиране на взетото накрая 
решение. Техниките, които използват са активното и внимателно слушане, 
водене на бележки, изискване на по-подробни разяснения, коментар на 
представените позиции и създаване на усещането за „процедурна 
справедливост”. Участниците в процеса на вземане на решения трябва да са 
убедени , че техните аргументи са отчетени  и че са получили уникалната 
възможност да повлияят на крайното решение. Твърденията на мениджърите 
са, че когато участниците в дискусията смятат процеса за справедлив, те са 
готови да работят в полза на взетото решение. 

Друга отличителна черта на мениджърите – тип 2 е задълбоченият анализ 
на различните алтернативи. По този начин се избягва опасността да се избере 
най-лесния и възприемащ се като най-логичен отговор. Това е една разумна 
техника, изискваща от групите да се разгледат най-малко две алтернативи. 

Анализът на резултатите от изследването разкрива и други техники, 
използвани от мениджърите, вземащи правилните управленски решения – 
добре дефинирани критерии и проверка на оценките. Мениджърите посочват 
целите на дискусията още в самото й начало, след което те се ги напомнят 
непрекъснато в процеса на вземането на решения. Въпросните цели могат да 
бъдат количествени и качествени, комплексни и многопосочни, но те са 
постоянният главен ориентир. Качественото решение може да се оцени, след 
като то е факт. В този момент е късно за предприемане на коригиращи 
действия. Ето защо, мениджърите – тип 2 посочват, че правят периодична 
оценка на процеса на вземане на решения, дори още в началния етап на 
реализацията му. 
 
4. Заключение 

Ако обобщим, резултатите от анализа, можем да направим следните 
изводи: 
1. Само 20% от изследваните мениджъри вземат качествени управленски 
решения в по-голямата си част. 
2. Подходът, който използват те е проучване на възможности. 
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3. Отличителни черти на процеса на вземане на решения са: конструктивен 
конфликт, съобразяване с мненията на участниците, добре дефинирани 
критерии и цели, аргументиране на избора на решение, оценка на 
резултатите. 
4. Основни техники, които използват мениджърите са: задаването на трудни 
и провокативни въпроси, проверка на аргументите, поставяне на неочаквани 
хипотетични въпроси, стимулиращи творческото мислене; разделянето на 
хората на групи с различни, конкуриращи се отговорности; използване на 
фрази, които неутрализират личния елемент и напрежението; активното и 
внимателно слушане, водене на бележки, изискване на по-подробни 
разяснения, коментар на представените позиции и създаване на усещането за 
„процедурна справедливост”. 
5. 80% от изследваните мениджъри вземат некачествени управленски 
решения в по-голямата си част. 
6. Тази група не разглеждат вземането на УР като процес; не проучват 
различни възможности, а се придържат към определена теза; не насърчават 
провеждането на дискусии; не подготвят дискусията предварително;  не 
насърчават конструктивния конфликт при дискусиите; не се съобразяват с 
мненията на участниците в дискусиите;  не показват интерес към новите идеи 
и предложения, свързани с вземането на управленското решение; не 
обясняват аргументите за взетото решение на участниците в дискусията. 

Вземането на управленски решения е процес, свързан с борба между 
различни сили, с лични предпочитания и институционални традиции. 
Лидерите, които разбират, че това е изключително сложен процес, успяват да 
вземат много по-добри решения от тези, с нереалистична представа за 
решенията като еднократни събития, които единствено те могат да 
контролират. 
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Abstract. The report questionnaire method was used to study the opinion of private users 
about the problems of Bulgarian mobile operators and their impact into corporate image. 
Based on data obtained by this survey problems are ranged and outlines guidelines in order 
to improve the management of mobile operators in Bulgaria. 
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1. Въведение 

Управлението на българските мобилни оператори се извършва в  
неопределенa и динамична пазарната среда и  е свързано с идентифицирането 
и разрешаването на широк диапазон от проблеми, тясно обвързани със 
спецификата на сектора, в който функционират предприятията. Стремежът 
към повишаване на ефективността на управление на мобилните оператори 
обуславя необходимостта от търсенето на подходящи начини за проучване на  
актуални управленски проблеми, с оглед да се търсят подходящи начини за 
тяхното отстраняване и ограничаване на вероятността те да оказват 
отрицателно влияние върху корпоративния (организационния) имидж.  

В наши дни положителният имидж на бизнес организацията 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, за да могат те да 
изградят в съзнанието си добра представа за нея.  

В тази разработка са представени резултати от изследване мнението на 
частни потребители за проблемите на българските мобилните оператори и 
тяхното отражение върху корпоративния имидж. Под корпоративен имидж се 
разбира имиджа на организацията като цяло, основаващ се на нейната 
репутация, действия и поведение в обществото. 
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2. Методически подход за изследване на основните управленски 
проблеми, влияещи върху корпоративния имидж 
Настоящето изследване има за цел да установи основните управленски 

проблеми, които оказват влияние върху корпоративния имидж. 
Необходимостта от задълбочено проучване се обосновава от променливите 
условия за функциониране на мобилните оператори, които изискват 
правилно анализиране и формулиране на проблемите като отправна точка за 
търсене на оптимално решение за тяхното отстраняване. 

Обект на изследването: българските мобилни оператори - М-тел, 
Глобул и Виваком, а предмет на изследването техните управленски 
проблеми.  

Цел на изследването: да се проучат управленските проблеми на 
българските мобилни оператори, които оказват влияние върху корпоративния 
имидж, и на базата на получените резултати да се дадат препоръки за 
успешното разрешаване на идентифицираните проблеми и насоки за 
усъвършенстване на управлението на операторите. 
В работата са заложени следните работни хипотези: 

1) основните управленски проблеми на мобилните оператори са 
свързани главно с оспорване на сметки от страна на потребителите 
(поради некоректност при тяхното изготвяне) и бюрократични 
трудности при смяна на оператор и запазване на телефонния номер; 

2) управленските проблеми на българските мобилни оператори оказват 
много силно влияние върху техния корпоративен имидж. 

Задачите, които следва да се решат са: (1) да се разработи подходяща 
анкетна карта за изследване мнението на частни потребители за проблемите 
на мобилните оператори и тяхното отражение върху корпоративния имидж; 
(2) да се приложи анкетен метод за проучване на управленските проблеми на 
мобилните оператори; (3) да се анализират и оценят управленските проблеми 
на мобилните оператори и да се дадат препоръки за тяхното разрешаване, с 
оглед недопускане на вероятност те да влияят отрицателно върху 
корпоративния имидж; (4) да се дадат насоки за повишаване ефективността 
на управление на мобилните оператори. 
 
3. Разработване на анкетна карта 

Анкетната карта за проучване мнението на частни потребители  включва 
21 затворени и полузатворени въпроси, които са логически обвързани и целят 
да се набере информация от респондентите за: техните предпочитания към 
определен оператор, ползваните услуги, честота на посещаемост на офисите 
на мобилните оператори, степен на удовлетвореност от обслужването и от 
качеството на услугите, дали са сменяли мобилния оператор, дали са 
подавали жалба по повод възникнал проблем, степен на важност на 
проблемите, които са имали с мобилните оператори, степен на влияние на 
посочените проблеми върху корпоративния имидж, оценка на важността на 
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факторите, които влияят върху имиджа на оператора и обща информация за 
попълващия.  

Първите въпроси (от 1 до 3) от анкетата трябва да осигурят информация 
за ползваните услуги, а също така и от кои оператор се ползва всяка от 
посечените услуги, под каква форма – договор или предплатени услуги, дали 
респондента има предпочитания към повече от един оператор и какви са 
причините за това. Следващият въпрос е: “Колко често посещавате офисите 
на мобилните оператори?”. Неговото предназначение е да разкрие връзката 
между честота на посещаемост на офисите на мобилните оператори и степен 
на удовлетвореност от обслужването. Въпросите, свързани със степен на 
удовлетвореност от обслужването и качеството на услугите трябва да 
осигурят информация за причините при  ниска удовлетвореност, и за 
предложения от страна на респондента за подобряване на обслужването на 
клиентите и качеството на услугите на мобилните оператори. Следва група 
въпроси, която цели да установи дали през последните три години 
респондента е сменял мобилния оператор и поради каква причина е взето 
решението за смяна. Последните въпроси от анкетната карта осигуряват 
информация за подадени  жалби от респондентите по повод възникнал 
проблем и място на подаването им,  проблеми на респондентите с мобилните 
оператори по степен на важност за тях и степента им на влияние върху 
корпоративния имидж на операторите. Цели се да се оценят по  важност 
факторите, които влияят върху имиджа на мобилните оператори. 
Последния раздел от анкетната карта трябва да осигури общи данни за 
изграждане профила на респондента: пол, възраст, образование, 
местожителство и професионална сфера. 
 
4. Анкетно проучване 

През периода от 25.02. до 11.03. 2014г. беше проведено собствено 
емпирично проучване във връзка с получаване на по-детайлна и актуална 
информация относно проблемите на българските мобилни оператори. 
Използваната методика включва етапите: разработване на онлайн анкетна 
карта, попълване на анкетната карта, обработване на резултатите от 
индивидуалните анкетни листи с помощта на професионален софтуер за  
онлайн проучвания (SurveyGizmo), анализиране и оценяване на получените 
резултати. За създаването на онлайн анкетна карта беше използвана 
специална форма за изграждане на онлайн анкети, след това бяха изпратени 
лични съобщения, съдържащи линк към анкетата на 1250 респондента 
(избрани на случаен принцип) в социалната мрежа Facebook. Броят на 
получените попълнени анкети е 281, от тях 19% са невалидни, тъй като не са 
коректно попълнени. 

Определянето на минимално необходимия обем на извадката N е 
извършено по известната зависимост [1]: 
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                                                                                                                                (1) 

където: N - препоръчителен минимален обем на извадката; 
z е гаранционен множител (z=2,58), при гаранционна вероятност на 

надеждността на изводите 99%; 
е- максимално допустим размер на стохастичната грешка; 
p - приблизителна вероятност;      q = (1-p) - вероятност за 

алтернативата. 
Съгласно горната формула минимално необходимият обем на 

извадката за проучване мнението на частните потребители относно 
проблемите на мобилните оператори и тяхното отражение върху 
корпоративния имидж е 166 лица, при максимално допустима грешка е = 
10%, гаранционна вероятност на надеждността на изводите 99%, p = 50%, q = 
(1-p) = 50%. 

Извадката от респонденти в настоящето проучване обхваща 228 
анкетирани от цялата страна и следователно надвишава с 62 лица минимално 
необходимия обем. 
 
5. Обобщаване на получените резултати 

Анкетираните са 61.2% жени и 38.8 % са мъже. Според възрастта си те се 
разпределят по следния начин: до 20 години – 1,3 %; от 21 – 30г. – 33%; от 
31-40г. – 44.1%; от 41 – 50г. – 11.5%, от 51-60г. – 5.3%; над 61г. – 4.9%.  В 
зависимост от образованието в анкетата са участвали 1.4% с основно 
образование, 20.8% - със средно и 77.8% - с висше образование. По тип 
населено място анкетираните са: 3.1% от село, 26,9% от малък град, 16.3% от 
среден град (от 30 хил. до 100 хил. жители) и 53.7% от голям град (над 100 
хил. жители). Според професионалната си ангажираност те могат да бъдат 
обособени в следните групи: Администрация, Офис, Обслужване на клиенти, 
Банково дело, Здравеопазване, Фармация, Логистика, Информационни 
технологии, Технически длъжности, Телекомуникации, Реклама, 
Счетоводство,Финанси, Производство, Промишленост, Образование, 
Обучение, Право, Юридически услуги, Строителство, Социални и 
обществени услуги, Пощенски услуги, Маркетинг, Реклама, Туризъм, 
Финанси и финансови услуги, Мениджмънт, Изкуство и култура  и др. 

Прави впечатление, че по-висок относителен дял са жени, анкетирани на 
възраст от 31- 40г., с висше образование, от голям град. Обратно,  по – нисък 
дял са мъже, лица на възраст до 20г., с основно образование, от село. Тези 
резултати могат да бъдат обяснени с факта, че по последни данни в страната 
съотношението жени/мъже е 51.3%/48.7% [2]. 
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Друга предпоставка за получените резултати е, че социалната мрежа 
Facebook във България има регистрирани 3 милиона потребители, 
разпределени по възрастови групи с най – голям потребителски дял – 27%, са 
хората на възраст между 25 и 34 години, следвани от тези между 18 и 24 
години с 23%. [3]. Не на последно място трябва да се отчете и факта, че една 
трета от населението на страната живее в седемте най-големи града, които са 
с население над 100 000 души [4].  

Резултатите от проучването показват, че най – често използваните услуги 
от клиентите на мобилните оператори са: мобилни разговори, роуминг, 
изпращане на съобщения (sms, mms), гласова поща, мобилен и стационарен 
интернет, сателитна или кабелна телевизия и телевизия за телефон. Повечето 
от тях се ползват чрез сключване на договор, а не като предплатени услуги.  

Според данните от настоящето емпирично проучване: 
- 94.5 % от клиентите на М-тел ползват услуги чрез договор, а 8.2% - 

предплатени услуги; 
- 93.0% от клиентите на Глобул ползват услуги чрез договор, а 10.9% - 

предплатени услуги; 
- 94.2% от клиентите на Виваком ползват услуги чрез договор, а 10.1% 

- предплатени услуги. 
Прави добро впечатление, че тенденцията при предоставянето на услуги 

от страна на мобилните оператори е насочена към предлагане на по – нови и 
модерни услуги като мобилен интернет, сателитна телевизия, телевизия за 
телефон. Данните от настоящето емпирично изследване са основание да се 
направи предположение, че предлаганите услуги са на достъпни цени, тъй 
като и при трите оператори имаме изключително висок дял на клиенти на 
договор. 

Резултатите от изследването сочат, че клиентите на операторите имат 
различно предпочитание към предлаганите от тях услуги (виж таблица 1). 

 
Таблица 1. Предпочитание на клиентите на мобилните оператори към техните услуги 

услуга 
оператор 

М-тел Глобул Виваком 
мобилни разговори 50.9% 55.8% 28.6% 
роуминг 53.4% 42.5% 23.3% 
изпращане на съобщения (sms, mms) 48.4% 55.7% 23.4% 
гласова поща 61.5% 23.1% 38.5% 
мобилен интернет 44.4% 44.4% 24.1% 
фиксирани разговори 34.7% 37.5% 37.5% 
стационарен интернет 24.1% 13.8% 62.1% 
телевизия за телефон 50.0% 20.0% 50.0% 
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От таблица 1 се вижда, че клиентите на първия български мобилен 

оператор най – често използват гласова поща, роуминг и мобилни разговори. 
При Глобул най-голямо предпочитание има към мобилните разговори, 
изпращане на съобщения (sms, mms) и мобилен интернет. При последният 
навлязъл на пазара на мобилни услуги оператор предпочитанията на 
клиентите са степенувани по следния начин: стационарен интернет, 
сателитна телевизия и телевизия за телефон. Силната диференциация в 
предпочитанията на клиентите може да бъде обяснена с факта, че около 30%  
от анкетираните са клиенти на повече от един оператор.  

Най-честите причини за ползване на услуги едновременно от различни 
оператори  анкетираните посочват възможността да получават отстъпки при 
определени условия (безплатни разговори, sms, мобилен интернет и др. в 
рамките на определена група, за определен период от време и т.н) – 37.3%; 
притежаване на служебен телефон или служебна сим карта – 36%, по-ниски 
разходи за ползване на мобилни услуги – 32.3% и т.н. (виж фиг. 1). 
 

 
Фиг. 1. Причини за ползване на услуги от различни оператори 

 
Изключително интересен факт е, че все по – масово навлизат на пазара и 

се ползват от частните потребители най-новите мобилни услуги т.нар. cloud 
(облачни) услуги. 

При взаимоотношенията си с операторите клиентите посещават техните 
офиси по повод получаване на информация, плащане на сметки, подновяване 
на договор, оплакване и т.н. Прави впечатление, че над половината от  
клиентите на М-тел и Глобул и над 1/3 от клиентите на Виваком посещават 
офисите на мобилните оператори всеки месец. Това може да бъде обяснено с 
факта, че над 93% от тях ползват абонамент на договор и заплащат всеки 
месец сметката за ползваните услуги на гише на оператора. Естествено, 
факта, че има респонденти, които са посочили, че не посещават офисите на 

сателитна или кабелна телевизия 43.8% 0.0% 56.3% 
cloud (облачни) услуги 37.5% 37.5% 25.0% 
друго  44.4% 22.2% 33.3% 
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оператори е причина да бъдат формулирани следните предположения: 
хората, които не посещават офисите на мобилните оператори ползват 
предплатени услуги или заплащат дължимите месечни суми по електронен 
път. Посещаемостта на офисите на мобилните оператори от своя страна е 
пряко свързана със степента на удовлетвореност на клиентите от 
обслужването. Абонатите и на трите мобилни оператори посочват на първо 
място, че по-скоро са доволни от обслужването (виж таблица 2). 
 

Таблица 2. Степен на удовлетвореност от обслужването в офисите 
 

оператор да 

по-
скоро 
да 

не мога да 
преценя 

по-скоро 
не не 

не го 
посещавам 

М-тел 22.4% 37.9% 8.6% 14.7% 11.2% 5.2% 

Глобул 28.9% 26.7% 15.6% 14.8% 5.9% 8.1% 

Виваком 25.6% 38.5% 17.9% 6.4% 2.6% 9.0% 
 

От таблица 2 се вижда, че най-голям е дела на недоволни от 
обслужването клиенти в офисите на М-тел, а най-голям дял на 
непосещаемост от страна на клиентите се забелязва при Виваком. 

Според отговорите на респондентите причините за ниска степен на 
удовлетвореност от обслужването или отказ от посещение  на офисите са 
ранжирани по важност по следния начин: 

- непредоставяне на пълна и точна информация от служителите в 
офиса; 

- бавно обслужване, заради некомпетентни служители в офиса; 
- бавно обслужване, заради наличието на много клиенти в офиса; 
- технически проблеми, възпрепятстващи и забавящи обслужването  в 

офиса; 
- неудобно работно време. 
Получените резултати от настоящето проучване за причините, поради 

които клиентите не са доволни от обслужването в т.нар. фронт офиси на 
операторите са пряко свързани с предложенията, които анкетираните  дават 
за подобряване на обслужването на клиентите. Мнозинството от запитаните 
(над 40%) посочват, че за подобряване на обслужването е необходимо 
откритост, коректност и етичност при взаимоотношенията с клиентите,  
предоставяне на повече информация на клиентите на място във офиса,  
повишаване качеството на предлаганите услуги и компетентността на 
обслужващия персонал в офиса (виж таблица 3). 
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Таблица 3. Препоръки за подобряване на обслужването в офисите 
 

Препоръки на клиентите за подобряване на обслужването в офисите % 

повишаване качеството на предлаганите услуги; 46.5% 

повишаване качеството на предлаганите продукти; 30.3% 

повишаване компетентността на служителите в офисите; 41.2% 

повишаване компетентността на техническите сътрудници; 24.1% 

предоставяне на повече информация на клиентите на място в офиса; 46.9% 

предоставяне на повече информация на клиентите чрез фирмения сайт; 25.9% 
предоставяне на повече информация на клиентите чрез средствата за 
масова информация; 12.7% 
взаимоотношенията и комуникацията с клиентите да се осъществят в 
условия на откритост, прозрачност, коректност и етичност; 49.6% 

увеличаване на асортимента от предлагани услуги; 29.4% 

увеличаване на асортимента от предлагани продукти; 20.2% 
 

Степента на удовлетвореност от качеството на услугите на мобилните 
оператори е аналогична на тази от обслужването. Клиентите на българските 
мобилни оператори посочват, че по – скоро са доволни от качеството на 
използваните услуги. Делът на недоволните клиенти е най-голям при М-тел и 
най-нисък при Виваком (виж таблица 4). 

 
Таблица 4. Степен на удовлетвореност на клиентите от качеството на услугите 

 

оператор да по-скоро да 
не мога да 
преценя по-скоро не не 

М-тел 20.5% 50.4% 11.1% 12.0% 6.0% 

Глобул 22.1% 46.6% 16.0% 10.7% 4.6% 

Виваком 34.7% 41.3% 14.7% 8.0% 1.3% 
 

Според резултатите от настоящето изследване за клиентите на 
мобилните оператори  от най- съществено значение за качеството на услугите 
са: увеличаване на вероятността за успешно установяване на връзка в 
районите с покритие на мрежите, разширяване и подобряване на 
техническите възможности на мрежите и осигуряване на по-висока скорост 
за пренос на данни. Наблюдава се изключително висок процент на дяловете и 
на трите предложения за подобряване на качеството на услугите, които са 
свързани както с използването на традиционните масови услуги като 
мобилни разговори и изпращане на съобщения, така и с използването на по-
нови и модерни – мобилен интернет, телевизия за телефон и др. 
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Фиг. 2. Предложения за подобряване качеството на услугите 

 
Според резултатите от настоящето изследване само 21% от анкетираните 

са сменяли мобилния оператор през последните три години, като на въпроса 
за причините за това свое решение масово посочват високи цени на услугите, 
некоректност от страна на оператора при обслужване на клиента (напр. при 
изготвяне на фактури, подновяване на договор, предоставяне на непълна 
информация и т.н) и неподходящ абонаментен план (виж фиг. 3).  
 

 
Фиг. 3. Причини за смяна на мобилния оператор 

 
Според статистически данни от доклад на КРС има най-голям брой 

жалби от клиенти на мобилните оператори по – повод оспорване на сметки 
[5].   

73.4 % от участниците в анкетата не са подавали жалба по повод 
възникнал проблем, а останалите са подавали едновременно до няколко 
инстанции, но преобладават жалбите на гише на оператора (виж. фиг. 4). 
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Фиг. 4. Подаване на жалби по повод възникнал проблем 

 
Според отговорите на респондентите в настоящето проучване 

проблемите на мобилните оператори могат да бъдат степенувани по важност 
по следния начин: 

1. високи цени на предлаганите услуги; 
2. некоректност при изготвянето на сметката (начисляване на суми в 

сметката за несъзнателно ползване на услуги /мобилен интернет/, 
грешки при сметки и др.); 

3. технически проблеми (покритие на мрежата, качество на връзката, 
кабелни повреди и др.); 

4. некоректност при изготвянето и подновяването на договор; 
5. нелоялни търговски практики; 
6. получаване на нежелателни реклами/търговски съобщения; 
7. ниско качество на предлаганите услуги (разговори, изпращане на 

съобщение – sms, mms, предаване на данни, роуминг, мобилен 
интернет, телевизия, радио и др.); 

8. качество на предоставяната информация; 
9. високи цени на предлаганите продукти; 
10. бюрократични трудности при смяна на оператор и запазване на 

телефонния номер; 
11. ниско качество на предлаганите продукти (телефони, таблети, 

смартфони, лаптопи, компютри и др.); 
12. малък асортимент на предлаганите услуги; 
13. малък асортимент на предлаганите продукти. 
Прави впечатление, че на първо място клиентите на мобилните 

оператори  посочват проблем, свързан с високи цени на услугите, макар че 
над 93% от тях са на договор. Този факт може да се обясни донякъде с факта, 
че по-голямата част от тях ползват услугите на повече от един оператор 
едновременно, за да ползват отстъпки и преференции за определени услуги в 
рамките на определена група и за определен период и по този начин да имат 
по – ниски разходи. На второ място като основен проблем е посочено -  
некоректност при изготвянето на сметката (начисляване на суми в сметката 
за несъзнателно ползване на услуги /мобилен интернет/, грешки при сметки и 
др.). Този факт се потвърждава и от статистическите данни публикувани в 
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последния доклад на КРС, където на този проблем е дадено първостепенно 
място [5]. 

Интересен факт е, че проблема, свързан с преносимостта на номерата, 
които се нарежда на трето място според статистическите данни за брой 
подадени жалби по повод преносимост на номерата в доклада на КРС [5], 
според данните от настоящето емпирично изследване се класира на десето 
място. Тази разлика може да бъде обяснена с факта, че само 3.3 % от 
анкетираните лица са подавали жалби по повод възникнал проблем в КРС. 

Според данните от настоящето проучване степента на влияние на 
посочените проблеми върху имиджа на операторите е умерена. Мениджърите 
на операторите обаче трябва да са много внимателни към измененията в 
стойностите на влиянието на проблемите върху имиджа и да се търсят 
начини за разрешаване на възникващите проблеми, за да не се допуска 
вероятност те да оказват високо влияние и да водят до създаване  на 
отрицателен имидж на оператора. 

Според информацията от проведеното проучване клиентите на 
мобилните оператори степенуват по важност факторите, които влияят върху 
имиджа на операторите по следни начин: 

1. качество на предлаганите услуги (разговори, изпращане на 
съобщение – sms, mms, предаване на данни, роуминг, мобилен 
интернет, телевизия, радио и др.); 

2. коректност и етичност в отношенията с клиентите; 
3. качество на обслужване; 
4. предлагане на разнообразни тарифни планове; 
5. ефективност на инфраструктурата на мрежата на мобилния оператор 

(покритие, работа на оборудването и др.); 
6. качество на предлаганите продукти (телефони, таблети, смартфони, 

лаптопи, компютри и др.); 
7. предлагане на промоции за услугите и продуктите; 
8. ефективност на начините за комуникация с клиентите; 
9. реклама; 
10. име на мобилния оператор; 
11. използване на нови технологии; 
12. организиране и провеждане на социални кампании; 
13. търговска марка; 
В резултат на проучването може да се направи обобщение и да се 

очертаят основни насоки за усъвършенстване на управлението на 
българските мобилни оператори, включващи следните мерки: 

- понижаване цените на услугите и продуктите, след детайлни 
финансови анализи; 

- оповестяване на информация на клиентите, свързана с технологията 
на изготвяне на фактури, договори и др. документи; 
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-  технически мерки за подобряване покритието на мрежата, 
качеството на връзката и т.н. 

- управленски мерки, свързани с повишаване на компетентността на 
служителите в офисите; 

- управленски мерки, свързани с повишаване качеството на 
предлаганите услуги и продукти. 
 

5. Заключение 
В заключение в резултат на изложените в настоящата разработка основни 

моменти могат да бъдат направени следните изводи: 
1. На базата на проведеното анкетно проучване са идентифицирани 

основните управленски проблеми на българските мобилни 
оператори, установено е, че те оказват умерено влияние върху 
корпоративния имидж на операторите и е отхвърлена формулираната 
работна хипотеза, че управленските проблеми оказват изключително 
силно влияние върху техния имидж; 

2. Чрез прилагане на анкетен метод и сравнителен анализ е установено, 
че има разминаване между посочените от участниците в анкетата 
проблеми на българските мобилни оператори и публикуваните 
статистически данни в последния доклад на Комисията за регулиране 
на съобщенията. В резултат, на което се наложи отхвърляне на 
формулираната работна хипотеза, че основните управленски 
проблеми на мобилните оператори са свързани с оспорване на 
сметки от страна на потребителите (поради некоректност при 
тяхното изготвяне) и бюрократични трудности при смяна на 
оператор и запазване на телефонния номер. Проблемът за 
некоректността при изготвянето на сметката заема първа и втора 
позиция, според данните от доклада на КРС и настоящето 
изследване. Проблемът за преносимост на номерата според данните 
от КРС се нарежда на трета позиция, а според настоящето изследване 
на десета; 

3.  На основата на получените резултати от проведеното емпирично 
изследване бяха формулирани основни насоки за усъвършенстване 
на управлението на българските мобилни оператори. 
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Abstract. The managers in the educational organizations are daily focused towards more 
successful realization of the professional aims, visions, work assignments and activities, in 
order to provide high quality training, education and competing advantage. The barriers as 
obstacles, brakes and resistance to achieving of the planned developing aims and priorities, 
are daily companion and part of the strategic educational management. If the ruling of a non 
effective organizational inter collegiums climates and dysfunctional communication creates 
ground for growing and mellowing series of organizational barriers (secret or public), 
finding management strategies for creation and ruling with effective inter collegiums 
climate and correct communication creates favorable field for functional management with 
the barriers and securing high quality educational management. For controlling management 
with the existing present situations, constructive exceeding of the existing educational 
barriers, strategic management knowledge, skills and their practice are needed, as well as a 
sense that the created barriers are mutual problem to all employees in the educational 
organizations. 
Keywords: managers, educational organizations, organizational barriers, strategies, 
management. 
 
1. Introduction  

The management is universal process, and universal activity and it is main 
characteristic of a modern nation, dominant mark of one society. In practice it 
exists since the existence of the civilization and it is as old as the human 
civilization. It is basic process for realizing of one thing with the help of the others 
and it is inseparable with the term organization of the people due to mutual serve 
of the purposes. The need of organizing the people and union of the effort come 
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from the objective limitation of the natural resources with which the humankind 
possesses and in the same time from the unlimited human needs and desires, 
impossibility for independently resistance to the natural disasters and cataclysms. 
Due to securing of the needed resources and increasing of the security degree, the 
people start to join each other in various forms of mutual living and acting, in 
organized social, economic and political communities. In those communities 
different human desires and needs are being fulfilled, but for their realization we 
need organizational efforts for managing the collective effort of majority of 
individuals from whom the community is constituted. In fact, the initial appearance 
of the management is linked with the need of fulfilling the different human desires 
and needs and realization of their aims through concentration of the mutual energy 
and directing of the activities of all community members towards the lining aims.  

The term management, as we use it today, is relatively new and it is linked 
with the industrial revolution, the appearance of the first industrial organizations 
and the need of effort management. Today, the management as an access to the job 
is not present just in the business sphere, but also in the society sphere. In the 
modern economic working there is no other factor as important as the 
management, because it covers all work functions. It is an occupation, science, 
skillfulness. Is has social character with which the responsibilities are oriented 
towards effective execution of the aims, it is the main characteristic of the 
industrial society, it is a specific body in the business enterprise. It can serve to 
point the subjects’ management functions, the levels of authority within the 
organization, the skills and the knowledge systems. The management developing 
path is also the path of the development of the understanding the functions in the 
management process.  
 
2. Problem 

Problem of this research is does the development and the usage of the strategic 
management system in the educational institutions result in high quality 
management. In this operative - developing research, in which the basic legalities 
and innovations in the educational process are used, the accent is put on the 
influence of the school management or more concrete on the influence, the 
knowledge, expertise and power of the school managers in dealing with the 
barriers in the educational organizations within the Republic of Macedonia and the 
methods in their exceeding. The aim of this research is to identify the basic aspects 
of the school management and its function in exceeding the educational-
organizational barriers and to give contribution to the improvement of the 
opportunities for effective and efficient school operating. The aim of the research 
is operational in the following aspects: 

• Giving display of the development and the runs of the educational 
management in the Republic of Macedonia; 

 • Defining, describing, classifying and giving display of the functions in the 
educational-organizational barriers; 
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• Isolation and analyzing of the functions, the tasks and the responsibilities 
of the principal, manager of the school, towards exceeding the educational barriers; 

• Strategies and methods for exceeding of the educational-organizational 
barriers through usage of school management. 

Having in mind the complexity and the specified research problem, first a pilot 
research has been made and in that context there were established some initial data, 
opinions, experiences and questions related to the topic of this research. It was 
realized with the help of an informal interview of the population management 
group, from the schools which are operating in the territory of the Republic of 
Macedonia. In that matter, one general hypothesis has been constructed and the 
hypothesis verifies itself in the research and it has been formulated in accordance 
with the subject, the aim and the tasks of the research. GENERAL HYPOTHESIS: 
THE SUCCESS IN EXCEEDING THE EDUCATIONAL-ORGANIZATIONAL 
BARRIERS DEPENDS ON THE ADOPTED AND THE USED EXPERT 
KNOWLEDGE, STRATEGIES AND SKILLS OF THE SCHOOL 
MANAGEMENT.  

The research, which for a basic aim has the confirmation or the denial of the 
crucial question, starts from the appropriate, independent and dependent variables. 
In the research process generally are covered two variables: 

1. Possession and usage of the knowledge, strategies and skills for school 
management with educational-organizational barriers; and 

2. Having under control and exceeding of the educational-organizational 
barriers. The first variable is independent, and the second variable is dependent.  

The research has higher quality because the conclusions are made after 
analyzing the content of the original statements of the subjects from the 
management profile of the schools. The research has also a quantitative part, in 
which the conclusions were made after implementation of a statistic analysis of the 
gained numeral data. Due to entire coverage of the research problem, this work has 
integral access, with combination of qualitative and quantitative methodological 
accesses and methods. There were questionnaire with appropriate, clearly defined, 
complete and unique questions and phrased statements and opinions, with the 
possibility of open and closed answers by circling of personal, individual thinking 
and experience. The research has a scientific access, pointed towards studying 
specific apparition – educational-organizational barriers and whereupon the 
observed simultaneous apparitions are phrased in assumption (hypothesis), with 
which later the authenticity of their connection has been systematically and 
empirically checked.   

POPULATION AND RESEARCH SAMPLE: During determining the size of 
the samples I was firstly lead by the methodological requests for representativeness 
and adequacy, which are basic prerequisites for validation of the gained indicators 
and analogously to them, valid knowledge and conclusions. The examples of 
principals of primary and high schools are proportionally stratified from various 
aspects. In certain sense they gain mark of intentional samples (because the 
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questioned managers are existing managing structures in the school organizations), 
but regarding the fact that samples of the teaching stuff were chosen randomly, it 
can easily be said that it is a matter of random samples. In the research sample 
were covered subjects from around fifty school organizations which are operating 
within the Republic of Macedonia. The pattern was random and heterogeneous 
choice (primary and high schools, city and rural environment) and at the same time 
the discretion factor is preserved. Only the names of the schools which took part to 
give their contribution in the scientific research and the places where they operate 
have been highlighted. Of the total population which is covered randomly 44 
principals and acting managers were questioned (with current and past mandate) in 
the city and rural schools. Intention while working on the effort was insistence for 
representation of the covered samples and objectivity while processing and 
presenting the data.  

RESEARCH INTRUMENTS AND TECHNOLOGY: in the research the 
following instruments have been used: 

• Instrument evaluation scale for testing of the opinions, views and claims 
of the principals as managers of the school and the whole school process (with 
given opinions, views and claims with circling – closed questions and open 
questions through expressing own opinions, views and ranges); 

• Instrument questionnaire “Strategies for exceeding the barriers” (intended 
for the managers of the target group of the educational institutions, with closed 
questions), in order parallel and comparative indicators for the variety or the 
identity in the methods of dealing and exceeding of the educational barriers to be 
gained.  

• Instrument “Survey for educational barriers in the school organizations”. 
The gained answers gave knowledge for relations which exist between the 

understanding and the use of strategies for exceeding the educational-
organizational barriers and efficiency and the influence if the managers in that 
direction.  

This consists the aim of the research – how, how many and with which 
strategies the managers have influence in dealing and in managing the 
organizational barriers – in order to be exceeded and in what way all that is 
reflected to the efficiency and effectiveness in the school organizational 
environment. After the use of the complete set of instruments and the chosen 
samples of the educational organizations, it was approached towards the 
description of the existing real picture for the current problem in our educational 
system, statistic data processing, comparative evaluation, analysis and evaluation 
of the gained knowledge – interpretation, as well as table and graphic display with 
conclusion and discussion.     
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ANALYSIS, RESULTS INTERPRETATION: 
The current research project created scientific research which was created in 

order the research knowledge, opinions and experiences to be sublimate in context 
of the problem for educational-organizational barriers, which brought the 
constitutions for the school managing with them. The existing concrete conditions 
have been established in part of the primary and high schools in the Republic of 
Macedonia for the methods of managing and exceeding of the existing and dealing 
with the possible future barriers and barrier situations in which the school 
organizations can run into. The scan existing conditions have been analyzed and 
interpreted, gained from the managing experiences and opinions in certain 
questions related to the current educational barriers. We got the picture of how the 
target group of the covered management pattern perceive and interpret the existing 
appearances of educational barriers from own point of view, and then as a 
sublimate to all data in the totally covered pattern in the research, analysis and 
interpretation of the gained statistic results have been made (objective aspect).  
Interpretation of the assumptions and claims of the given hypothesis has been made 
and it has been confirmed. Analysis and interpretation of the functions and the 
influence of the managers in the managing with the organizational barriers and 
their exceeding have also been made. Comparison of the theoretical knowledge 
with the knowledge gained from the research into practice has been made, having 
in mind the key determinants – barrier, communication, disputes, and resistance to 
changes, motivation, and school climate, coordination, working rules and behavior 
codex and their formalization. Additional attention has been paid to barriers for the 
further  work of the  educational organizations and their managers, who can be in 
function as management facilitators with the educational-organizational barriers, in 
function  as enforcement of the new ideas, opinions, concepts with employees 
participations as team management on different levels, negotiating, taking 
constructive attitudes and mutual finding of appropriate conclusions, coordinating, 
cooperation, communication, organization and realization of intern and extern 
educations and trainings on the topic educational-organizational barriers with all its 
components and aspects. Models for possible conclusions and possibilities for 
dealing, managing, and exceeding of the existing barrier situations and their 
transformation into controlled barriers have been offered. 

Comparison between the managing structures has been made, through the 
gained scores from the realized survey for questioning of the opinions regarding 
the usage of different strategies for exceeding the organizational conflicts as 
barriers. The same was conducted as a pattern from 44 school principal managers, 
and from the concluded histograms the playfulness of the applied strategies can be 
seen. However, it is seen that from the offered five types of strategies the 
confrontation has the highest score (result) and that points out that in the subjected 
managing structures there is tendency for more often use of the strategy 
confrontation as a method for dealing and managing the conflicts, as well as the 
existing and current educational barriers. Because the subjects gave the most points 
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to the strategy confrontation that confirms that the confrontation is dominant 
managing strategy and method for reacting and dealing with the conflict barriers, 
and it is in fact the most competent strategy for control of the conflicts and the 
conflicts situations. The confrontation with the conflicts as educational barriers 
means giving negotiations initiative and it means creating favorable conditions for 
the opponents, for them to fulfill all their aims and to maintain their relation to the 
highest  level, means mutual conclusion finding which will fulfill the mutual needs 
and will decrease the tensions and the negative feelings cost by the barrier. 
Confrontation with the conflict is necessary when the purposes and the relations in 
the educational organization are truly important. 
 
3. Conclusion 

Usually, the employees of the educational organizations are daily directed and 
focused towards professional aims, realization of their planned work tasks and 
activities according to the plan and the program, according to the drawn 
educational mission and school vision, according to the developing school plan and 
the made evaluation. The barriers as obstacles, brakes and resistance, are part of 
them, they are filled and lived daily,- consciously or unconsciously, live with them 
but not all  of them manage to deal with them successfully. Often the wish for self 
awakening is dropped, for the awareness of their existence or finding constructive 
methods for exceeding of the barriers that are put in front of them. It is often the 
case of weak motivation for changes in the opinions and strategies on personal or 
professional level and weak motivation for achieving the personal visions. It is 
often noticed weak moving force, which is not enough for motivation to work on 
the improvement of the interpersonal relations in one operating school organization 
and inflexibility (rigid), followed by a sense of mutual mistrust. We are often 
witnesses of lots of barriers in function of obstacles in certain educational 
organizational fields; we are witnesses of mutual imprisonment and fear of mutual 
misunderstanding and making enemies. But, if the ruling of the ineffective 
organizational inter collegiums climate creates soil for chain of organizational 
barriers (secret or public) which are the main reason for weak mutual 
communication (or the barriers come from the reason for dysfunctional 
communication), insufficient motivation and information for possible compromises 
and collaborative solutions, maybe finding methods for creating and ruling with 
effective organizational inter collegiums climate will create favorable fields for 
more functional coordination with the educational organizations and barrier 
management. For constructive exceeding of the existing educational barriers, first 
of all, besides knowledge and skills, it is also needed desire and willingness for that 
and respect  the needs of the others, toleration, flexibility, a sense that the created 
barriers are mutual problem to all employees and of course continuously educating 
and gaining new, fresh knowledge, skills and their practice. It is needed a good, 
rightful communication, cooperation, conscious, maturity, collaborations, mutual 
trust, willingness for searching for acceptable solutions and alternative 
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opportunities, establishing and following the aims (interests) which are behind the 
“willingness” of one educational organization.    

There are always a lot of reasons for barriers in the realization of the 
educational-organizational process, in the daily functioning of the work 
organizations, as well as in the educational organizations. From theoretical 
experience gained from the literature and from the experience of the practical 
research- when there are a lot of uncontrolled barriers, they have the power to stop 
the implementation of the strategies to unable the realization and the achieving of 
the organizational aims. That can be reflected on the organizational 
communication, and when there is no good mutual communication, or when it is 
limited, reduced and in one way, without the appropriate flow of the information 
needed, all of that can contribute to additional organizational disputes and barriers. 
High degree of represented and uncontrolled barriers can lead to chaotic, violated 
and non cooperative behavior in the educational organizations and lead to different 
organizational deformations, meaningless and unnecessary  exhaustions and 
impoverishment of the human energy potentials. Principals according to the own 
managing status which they held considerably influence or (may influence) to the 
organizational climate and atmosphere. They manage with the schools and their 
employees according to their own existing knowledge, responsibility, obligation 
(and first of all willingness) to manage and to deal with the daily, current and new 
created barrier situations. With the organizational barriers and through their 
rightful understanding and dealing, the school managers find constructive accesses, 
functional accesses, managing strategies and possible methods which lead towards 
appropriate exceeding of the organizational barriers.  That will ensure higher 
quality managing, which will direct and lead towards rightful fulfillments of the 
work duties and towards realization of the planned organizational aims and visions. 
That is where exactly the influence of the school managers and the usage of the 
strategic management are consisted – to achieve the wanted positive results, 
through direct inner integration of the involved parties in the persistence for 
exceeding the educational-organizational barriers and with good mutual 
communication. Simultaneously, in this way the skills, the responsibilities and the 
complexity in the work of the managers, their managing skills and wisdom, which 
through range specter of activities and applied strategies, have the opportunity to 
control the  influence on the existing situations and in that way to give the right 
direction and to run an educational organization and educational process towards 
efficiency and effectiveness through achieving its own drawn aims and visions.     
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“Once you stop learning, you start dying.” 
(Albert Einstein) 

1. Introduction 
Our life is a Lifelong Learning experience. There is not even a single person in 

this world, who could know everything, not even in his area of work or expertise, 
but he could continuously expand his/her knowledge.  

The Japanese have a term for this called ‘Kaizen’, which literally means 
continuous improvement.  

This philosophy of continuous improvement is Toyota’s core value: “No 
process can ever be declared perfect but it can always be improved” [1]. It is also 
based on the principle of setting clear objectives and targets.  

Kaizen is about the quality of learning and the positive attitude, as it focuses 
on what should be done, rather than what can be done. 

The development in Engineering and Mechatronics advances at an exponential 
rate, there has to be some way to keep up with its pace and move forward with it. 
The aim of the research presented in this report was to provide the investigated 
ways of developing a Lifelong Learning framework in Mechatronics for London 
South Bank University (LSBU) graduate students. It enables the students to 
integrate their knowledge and experience to keep it relevant and up to date within 
their field in the long term.  
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2. Lifelong Learning, Mechatronics and Kaizen 
 “Lifelong Learning – that is the recognition that learning may stretch out 

across a lifetime – it is the new educational reality” [2]. In order to be able to 
conduct a study in Lifelong Learning (LL) in Mechatronics, the definition of the 
terms used need to be explained. Lifelong Learning can be defined as engaging the 
mind and body by actively pursuing knowledge and experience. The term 
Mechatronics, presented in Figure 1 – Mechatronics as collaborative science, 
embodies an unifying interdisciplinary and intelligent engineering science model, it 
combines mechanical and electrical engineering and computer science. 
Mechatronics concentrates on accomplishing “the optimum functional synergy 
from the earliest conceptual stages of the design process” [3]. 

Kaizen is a philosophy and approach for the continuous incremental 
improvement of performance [4]. Kaizen is a daily activity whose purpose goes 
beyond improvement. It is also a process that, when done correctly, humanizes the 
workplace, eliminates inefficient work and teaches how to see and eliminate waste 
in the business process or a project. The fundamental concepts of Kaizen are: 

 

         
 

Fig. 1. Mechatronics as collaborative science [5] 
 

• Philosophy – although Kaizen is typically promoted as a way to improve 
business performance, it is, in fact, designed to be applicable to all activities. 
Kaizen is a philosophy because it intends to be applied to every aspect of life. 

• Approach – Kaizen is thought of as an approach because its application 
follows a specific regimen – the Deming Improvement Cycle. The PDCA Cycle 
consists of a four-step procedure for making improvements – plan-do-check-act 
steps with new emphasis on carefully reviewing the effects of the changes 
(checking) and stress on the importance of permanently locking in the changes 
through documentation (acting). 
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• Continuous – Kaizen is continuous because it is intended to become a 
permanent part of the operational theme of a business. One improvement sets the 
stage for another, and another, and everything is always up for improvement. 
Change becomes the expected norm of daily life. 

• Incremental – the idea of incremental-ism is central to Kaizen. Kaizen is 
about evolutionary change in the way processes are done. It stresses moving the 
organization forward at a sustainable pace. Japanese companies distinguish 
between: Innovation, a radical form of change, and Kaizen, a continuous form of 
change. 

• Improvement – Kaizen uses a broad definition of improvement. 
Improvement is not put just in terms of product quality and productivity. Anything 
that increases the value-to-the-customer and/or decreases the relative resources/ 
effort/time invested by the producer is considered improvement 

• Performance – includes both quality and productivity. Performance is 
defined as the effectiveness with which something is done and includes all the 
steps that go into making the product and delivering it to the permanent possession 
of the customer. 

Kaizen is a daily approach that can be applied at the Lifelong Learning 
framework in Mechatronic at LSBU. The concept of the Lifelong Learning 
Framework was created on behalf of LSBU in the Joint International Master degree 
project (JIM2L) financed by the Trans European Mobility Program for University 
Studies - TEMPUS. “The TEMPUS is a European Community program designed 
to support the development and restructuring of higher education systems in 
Europe and Partner Countries in the Mediterranean region, Western Balkans, 
Russia, the Caucasus countries and the Central Asian Republics” [6]. 

The JIM2L projects’ intentions were to enhance the regional higher education 
systems. The aim of the project was to create a programme of a Joint International 
Master degree in Mechatronics. The LSBU team was responsible for the 
Workpackage two (WP02) which described the curriculum development of a 
Lifelong Learning Framework in Mechatronics. The LSBU team was also 
responsible for the creation of WP06 – text-book “Mechatronics Master Course”, 
MMC – in the LL Framework. 

 
3. Lifetime Learning Framework in Mechatronics at LSBU 

Many years of researching and teaching in Mechatronics have provided an 
excellent background to propose a Lifelong Learning framework in Mechatronics 
in LSBU. The participation in the JIM2L project was the key concept for 
implementing the Lifelong Learning Framework in Mechatronics, as currently 
LSBU is lacking those programmes for graduate students. By implementing such a 
framework, the university will become more attractive to potential students, as the 
study covers not only the Master and Bachelor Degree, but it will also cover the 
future progression of the profession. Therefore, this will increase the number of 
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students in Mechatronics of the Engineering Department. The framework for this 
project will include a short and advanced courses of three to five days to be 
undertaken by employees and graduates in the Mechatronics field, in order to 
sustain their knowledge and expertise. Within the course its outside relevance will 
be considered, alongside aspects such as specialists’ seminars, fabrication 
laboratories (Fab Lab), training in real and virtual environments, as well as 
conferences to exchange material and ideas based on Mechatronics. The proposed 
investigation into the development of Lifelong Learning in Mechatronics is based 
on scientific reflective analysis of literature review and on research interview 
method.  This entails interviewing for research and analysing qualitative data to 
prove the robustness of the proposed framework, as well as its optimal solution for 
graduates and specialists in Mechatronics. 

When researching the Lifelong Learning Programmes across Europe, it was 
found that not only educational exchange programmes for pupils and students exist 
but also there is an increasing demand for individuals’ knowledge. Youth in Action 
is another European Union Initiative that supports the knowledge exchange 
between young people aged 13 to 30, across Europe and most of the programmes 
are in humanitarian topics. Therefore the proposed Lifelong Learning framework 
in Mechatronics listed below could be successful as it concentrates on individuals 
of all age groups and it will be specialising in a distinct topic area, which is not 
covered by the popular European programmes [8]. 

 
A) Short and Advanced Courses 
 The short course is designed to provide graduates and specialist in 

Mechatronics with more advanced knowledge of the area. The purpose of the 
course is to build on graduates’ knowledge of mechatronics and robotics. The 
course intends to teach the participants with the current issues of industrial robots 
performing and programming tasks. The course will be designed to educate 
graduates and professionals in developing and implementing appropriate solutions 
and new methods in the areas of automation, robotics, machine intelligence and 
advance manufacturing systems. The courses will be designed at different levels to 
meet the demands of the participants as they are expected to each have different 
experience and knowledge levels from one another.  The aim of the course is to 
provide an integration of theory and practice by having close links with the 
industry by way of collaborative research, consultancy assignments and provision 
of industry scholarships [11]. 

 
B) Specialist Seminars 
The specialist seminar will be divided into two parts over a single day and it 

will cover topics within advanced Mechatronics. In the first part the academic or 
professional lecturer will give an in depth presentation, before inciting a discussion 
of the chosen topic area. The second part of the seminar will consist of a dialogue 
between all of the participants and the lecturer.  In the specialist seminars proposals 
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will be made and discussed of what topics shall be included in the conferences. 
The seminars are designed for articles to be reviewed before being submitted to the 
conferences in order to be published. 

 
C) Fabrication Laboratory (Fab Lab) 
A Fabrication Laboratory, described in Figure 2 – Fab Lab, is a technical 

prototyping platform for innovation and invention in Mechatronics and in modern 
engineering; it is designed for learning and innovation. The aim of a Fab Lab is to 
provide a place where it is possible to create, mentor and to invent. The Fab Lab is 
generally equipped with a computer – controlled laser cutter, for press-fit assembly 
of 3D structures from 2D parts and a sign cutter to produce printing masks, flexible 
circuits and antennas.  Other machines included are: a precision (micron 
resolution) milling machine to make 3D models and surface-mount circuit boards, 
programming tools for low-cost high-speed embedded processors. The target for 
the creation of the fab labs will be to be identical in all partner institutions to the 
LSBU, which could be engineering companies with specialists taking part in the 
Framework. Therefore there, will be a certain degree of similarity across the board. 
The model for the Fabrication Laboratory is used by MIT with worldwide 
participation to find new ways to use digital manufacturing. However, we could 
modify the model to provide rapid development of novel mechatronics devices and 
usages. For example, assumed that one partner develops a mobile robot with an on-
board sophisticated 3D gyro, 3D accelerometer and Bluetooth communications. 
The CAD designs for the robot would be sent digitally to partners who could 
quickly rapid prototype the robot [7].  

 
Fig. 2. Fab Lab – ideas with shared open source design [12] 

 
D) Training Centre 
The purpose of the training centre is to integrate the skills taught from the 

specialist seminars, the short courses and the fab labs. Within the training centre 
the participants of the Lifelong Learning Programme in Mechatronics will be able 

112



to practice their newly acquired skills. Therefore helping them develop and solidify 
what they have learnt before entering or going back to their employment. Training 
will be provided in real and virtual environments in order to prepare the 
participants in their relevant mechatronics’ field. 

 
E) LSBU – Mechatronics Association  
A Mechatronics Association will be created within the National industry and 

the UK universities. Such an Association would make it possible for professionals 
to keep up with the new trend, it would also be used for networking and exchange 
of new developments and opportunities in the fields of Mechatronics. The good 
cooperation between the universities, the research centres and the industries is 
essential for the Lifelong Learning in the field of Mechatronics. Lifelong Learning 
is not only about the theoretical part, it has to be understood through the practical 
solutions and its incorporation in the industries. 

 
F) Conference Proceedings & Specialist Books and Open Source 

Materials  
The annual conference shall be hosted by London South Bank University, LLF 

Mechatronics; the purpose of the conference would be to gather specialists within 
the field to discuss innovative ideas, which will be published in the conference 
proceedings, as well as to establish research relations with fellow researchers and 
academics. The topics intended to be covered in the conference are as follows: 
Control and Automation, Instrumentation, Mechatronics, Robotics and Artificial 
Intelligence, Embedded Systems, Aviation Electronics, Electromagnetic 
Compatibility, Robotic Flight Control, Power System Analyses, SCADA, Power 
System Optimisation, Protection and Control, Image Based Control, Hybrid and 
Switching Control, Process  Optimisation and Scheduling, Control and Intelligent 
Systems, Artificial Intelligent and Expert System, Fuzzy Logic, Neural Network, 
Complex Adaptive System, Microelectronic System, MEMS and Communications 
and Signal Processing – Digital signal processing. Conferences have proven to be a 
great resource of research in science and in engineering. At these events 
researchers present proposals on their current research and are they able to obtain 
feedback from their audience. The presented papers are usually published in a 
volume called conference proceedings. It could take several months for such 
information to be published [13] and to appear in journals, some of them may 
never be published.              

Specialist books and open source materials will provide greater understanding 
of the Mechatronics’ systems and how they operate. In the short courses a 
recommended reading list will be provided. A possible e-journal library could be 
created. The recommended list will include a wide selection of books, journal 
articles and conference papers.  
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4. Findings/Research 
An interview questionnaire within the focus group has been created in order to 

test the effectiveness of the current approach of the proposed Lifelong Learning 
framework Mechatronics in LSBU. The focus group is obtained by five members – 
one professor in Mechatronics and Robotics, one principal lecturer and one senior 
lecturer in Mechatronics, one principal lecturer in Mechanical Engineering and a 
senior lecturer in Design and Engineering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The form was given to senior lecturers and professors within the South Bank 

University to gather a more comprehensive overview. A mini focus group has been 
created to establish the best practise for Lifelong Learning framework, by having 
an open discussion of what the project needs to include and how it could be 
implemented and financed. The questionnaire indicated that the short courses are 
easily deliverable, as well as realistic and achievable. The form also asked its 

LIFELONG LEARNING FRAMEWORK - 
MECHATRONICS 

SHORT COURSES 
Short courses for 
engineers and 
students based on 
LSBU 
Mechatronics 
 

SPECIALIST SEMINARS 
Specialist seminars given 
by invited experts – for 
students and other 
professionals.  
 

FABRICATION LABS  
Identical manufacturing labs set up in 
partner institutions to develop 
innovative ideas with shared open 
source design, manufacturing & 
software 

Advanced short 
courses for 
graduates and 
professional 
engineers  

CONFERENCE 
Full annual international 
conference after 
creation of specialist 
seminar network & 
FABLABS 

Specialist book/s 
Used by students, graduates 
and professional, Short 
Courses and Training Centres 

Confere
 

  

FABLABS franchised to 
other institutions to 
increase mechatronics 
community and 
increase open source 
developments 

OPEN SOURCE MATERIALS  
Share experience and 
learning acquired in the 
community FABLABS 

LSBU - 
MECHATRONICS 
ASSOCIATION 

TRAINING CENTRES 
Incorporating the Short Courses, 
Seminar materials and Fabrication 
labs 

Fig. 3. Proposed Lifelong Learning Framework in 
Mechatronics 
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participants to answer whether the specialists’ seminars were overly ambitious and 
to consider their overall relevance within the subject of Mechatronics. 
Furthermore, participants were asked to suggest any other pertinent ideas they 
could think of in relation to the course. Another aspect discussed within the 
questionnaire was the fabrication laboratories (Fab Lab). 

 
             Fig. 4. Scientific Research Experts Focus Group 

 
The discussion centred around the possibility of implementing fab labs in 

further partner institutions, where innovative ideas with an open source design, 
manufacturing and software could be developed. The results in the questionnaire 
demonstrated that the majority of the participants who answered the questions 
agreed that the Fab Labs are in fact deliverable.  When talking about the training 
centres, incorporating short courses, seminar materials and fabrication laboratories, 
the best part of the members who filled the forms agreed that they are deliverable. 
When interviewing the staff members of the university regarding their current 
proficiency about Continuing Professional Development (CPD) in Mechatronics, 
the knowledge conveyed by the majority was very little. When asked to consider 
whether it is a good idea to have Lifelong Learning in Mechatronics the responses 
received were generally positive. In regards to the discussion of a possible annual 
conference the reviews were somewhat mixed, some of the respondents believe 
that they are deliverable, whereas the other participants were of the opinions that it 
would be too ambitious. Reasoned because it would require too much effort as 
academic staff needs to be readily available dependant on their workload. 

Another aspect is the cost of hosting conferences. The participants were 
queried about any further ideas of delivering Lifelong Learning that were not 
proposed for CPD within the profession of Mechatronics.  

Although, there were only a couple of responses; it was suggested to link the 
professional bodies that provide CPD and to recognise the achievement from the 
resulting portfolio. By suggesting such a project to the governing bodies, it would 
be a great way for advertising the project as well as getting investors to finance it. 
The other comment that was made was not as relevant, as it was suggested for a 
practical learning to be created for Mechatronics’ graduates. However, the 
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particular suggestion is not of great advantage to the project, as the framework 
focuses exactly on a short course which will have both practical and theoretical 
learning for all the innovative systems being created. 

 
Table. 1. Quantitative Data Analysis 

 
When asked about any problems facing the current framework, the 

respondents pointed out the possible issues to be funding, time allocations, 
resources as well as additional information.  These problems could be overcome by 
careful planning; the short and advanced courses will take place in the summer 
period in order for the academic staff to be available. The funding will be provided 
by scientific and professional organisations such as the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), Institution of Mechanical Engineers (IMechE) the 
Institution of Engineering and Technology (IET). When discussing how students 
from LSBU should be made aware of the framework, it has been suggested to 
promote it via Blackboard, in lectures and by their personal tutors. Another 
suggestion made has been to get the current students involved in the fab labs in 
order to become part of the Mechatronics community at an earlier stage.   
 
5. Conclusion 

Currently this research proposal is an excellent step ahead for modern 
educational approach of developing a Lifelong Learning framework in 
Mechatronics for LSBU graduates. This is true because industrial and scientific 
Mechatronics’ projects are wide open for suggestions, as there is a huge demand in 

 Is it 
delivera-
ble? 

Too 
ambi-
tious? 

Not 
rele-
vant? 

 

SHORT COURSES 5 0 0 2  
SPECIALIST SEM-
INARS 

5 0 0 0 

FABRICATION 
LABS  

4 0 0 1 

TRAINING CEN-
TRES 

4 1 0 0 

MECHATRONICS 
ASSOCIATION 

3  0 0 

ADVANCED 
SHORT COURSES 

4 1 0 0 

CONFERENCE 2 3 0 0 
FABLABS fran-
chised and 
OPEN SOURCE 
MATERIALS 

 
3 

 
2 

 
0 

 
0 

QUANTITATIVE 
DATA RESULTS: 

75% 17.5% 0% 3  
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the fast growing progression changes in automation and robotics. The aim as 
scientists and lecturers has to be to keep with the existing trends and the new 
developments, so we could keep our courses current and interesting, as well as 
productive for a wide range of specialists. The feedback based on the focus group 
provided us with an understanding of whether the framework is deliverable and 
effective. The questionnaire showed us that the chosen components in the Lifelong 
Learning framework are in fact viable with 75% of the interviewed experts 
validating the positive outcome of the proposed framework. Therefore, the 
continuous improvement of the quality in the framework relies on the strategy of 
learning from the best. This is achieved by the broad interest of specialists in the 
Mechatronics field, as they use the best approaches to design and manufacture their 
innovative products [14]. The dissemination of the Lifelong Learning framework 
would be performed by using social networks, and would be discussed with 
existent students, posting information on blackboard, having posters put up 
throughout the LSBU and other partner organisations.  
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Abstract. The problems related to the nature of the modern business continuity management 
and their historical developments are revealed. The interconnections between business 
continuity management on the one hand and business continuity planning, crisis 
management, risk management and the security of the enterprise on the other hand are 
discussed. The need for contemporary implementation of business continuity management 
practices in Bulgarian industrial enterprises, especially in the field of Organizational 
performance, is pointed out. 
Keywords: business continuity management, crisis management, security of the enterprise, 
industrial business, risk management. 
 
1. Въведение 

Поради една или друга причина в българската теория и практика е 
налице бяло поле в една незасегната в достатъчна степен, но очертаваща се 
като жизнено важна за бизнеса проблемна област. В западната литература и 
практика проблематиката във визираната от нас област се определя с термина 
“Business continuity”, а управлението на процесите, свързани с нея, като 
“Business continuity management“ (BCM). Сред българското общество пък 
придобива гражданственост преводният термин „непрекъсваемост на 
бизнеса“. 

Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса (Business Continuity 
Management) не е никак нова тема в световната научна и бизнес практика [1]. 
В България обаче тази тематика става обект на вниманието на учените и 
представителите на обществената практика едва през последните няколко 
години.∗ Към момента проблематиката на непрекъсваемостта на бизнеса на 

∗ Вж. например проблематиката, разглеждана на VII Международна конференция 
„Сигурността в Югоизточна Европа – Обществена сигурност, непрекъсваемост на бизнеса и 
лична безопасност“, провела се в периода 10-11 септември 2009г. в Интер Експо Център, гр. 
София 
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местна почва в основни линии остава неразработена. Това е във висока 
степен безспорно, особено що се касае до нейните преди всичко 
икономически и управленски, а не чисто технически измерения. 

Специфичните условия, в които функционират българският бизнес като 
цяло и индустриалните предприятия в частност, налагат нейния нов прочит в 
светлината на реално съществуващите обществени икономически отношения 
в страната.  

В последващото изложение се прави опит да бъде изяснено 
съвременното съдържание на понятията „непрекъсваемост на бизнеса“ и 
„управление на непрекъсваемостта на бизнеса“, както и ролята и мястото им 
в най-актуалните концепции за реализация на стопанската дейност на 
предприятието и обществото. Друга задача, която си поставяме, е свързана с 
обосновката на необходимостта от научното изследване, разработване и 
предлагане на решения на определени, важни за българската индустрия, 
управленски и икономически аспекти на проблема.  
 
2. Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса – същност на 
понятието и неговото значение за функционирането и развитието на 
съвременните предприятия 

2.1.  Еволюция и същност на понятието „Управление на 
непрекъсваемостта на бизнеса 

Като форма на кризисното управление (кризисния мениджмънт) 
управлението на непрекъсваемостта на бизнеса възниква през 70-те години 
на XX век в отговор най-вече на съществуващите технически и операционни 
рискове, заплашващи възстановяването на организациите вследствие на 
различни опасности и прекъсвания на дейността [1, 978]. Често се цитира, че 
управлението на непрекъсваемостта на бизнеса (УНБ) е процес, чрез който 
организациите могат да се възстановят вследствие на смущения, причинени 
от бури, земетресения, пожари, наводнения, загуба на определени 
способности, тероризъм, епидемии, загуба на съоръжения с ключово 
значение, прекъсване на работата на определени системи и проблеми в 
прилежащите вериги на доставки [2]. Или по друг начин казано, УНБ 
представлява цялостният процес на подготовка и реакция от страна на бизнес 
организациите на възможни негативни въздействия, които са причинени от 
различни природни, антропогенни (причинени от човека) и техногенни 
(причинени от съвместните действия на човека и природата) фактори.  

Кризисното управление, като фактически предшественик на УНБ, по 
своята същност представлява организирането и координирането на 
дейностите за подготовка и съответно отговор на събития, които 
възпрепятстват нормалното функциониране на организацията (и по този 
начин заплашват постигането на нейните приоритетни цели). Тези събития 
обикновено се характеризират с ниска вероятност за реализиране, сериозни 
последствия, ако все пак се случат, неопределеност и ограничено време за 
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реакция. В този контекст понятието „криза” (crisis) се среща предимно в 
западната литература като взаимнозаменяемо с термините „бедствие“ 
(disaster), „прекъсване на бизнеса“ (дейността – б.а.) (business interruption), 
„катастрофа“ (catastrophe), „извънредна ситуация“ (emergency) или 
„непредвиден случай“ (contingency) [3]. 

Откакто Hermann [4] определя кризата в една организация като 
неочаквано събитие, което заплашва приоритетите й от най-високо равнище 
и оставя ограничено време на мениджърите за реакция, литературата в 
областта на кризисното управление започва да обръща внимание на 
изследването на генезиса, проявлението и въздействието на кризите в 
контекста на променливи организационни равнища на уязвимост, култура и 
стилове на управление. 

Концептуално погледнато, появата на наченките на УНБ се отразява в 
много широка степен върху науката и практиката на кризисния мениджмънт 
и съответната литература, която се появява през 70-те години на XX в.. Това 
се случва най-вече поради факта, че се фокусира върху превантивните 
дейности, ориентирано е към процеса на вземането на решения и има 
заложена в себе си една своеобразна социо-техническа системна перспектива. 
По този начин произходът на УНБ може да се проследи назад във времето 
през възникването и развитието на подходите, свързани с планирането за 
непредвидени случаи (contingency planning) и планирането за възстановяване 
вследствие на бедствия (disaster recovery planning), използвани от 
организациите през 70-те години [1, 981]. 

Постепенно и в науката, и в практиката на управлението вижданията за 
значението на кризите и кризисния мениджмънт еволюират до степен, че 
преминавайки през няколко етапа на развитие, в крайна сметка се достига до 
стандартизирането на дейностите по УНБ. Разработването на стандарти в 
тази област е еманацията на над тридесетилетна работа в развитието на 
различни практики за планиране и управление на дейностите, посветени на 
предотвратяването и възстановяването от различни сътресения в бизнеса. Тя 
се изразява в един всеобхватен, фокусиран върху гъвкавостта и базиран 
върху осъзнатостта на проблема от заинтересованите лица и със 
стратегическа насоченост подход за кризисно управление в организацията. 

Поради тези причини в настоящия доклад смятаме да използваме като 
базово определение за същността на УНБ, разработеното от Британския 
институт по стандартизация [5]. Според него УНБ е „..цялостен управленски 
процес, който идентифицира потенциалните заплахи за организацията и 
въздействието им върху дейността й в случаи, че се реализират, а така също 
осигурява рамка за изграждането на организационната гъвкавост чрез 
способността за ефективна реакция, която защитава интересите на ключовите 
заинтересовани лица, репутацията, търговската марка и дейностите, носещи 
стойност (на организацията – б.а.)“. Същото определение е заложено и в 
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международния стандарт ISO 23301:2012 (Societal security - Business 
continuity management systems - Requirements).  

2.2. Значение за УНБ за функционирането и развитието на 
съвременните предприятия 

УНБ се оказва все по-важен процес не само в предприятията, но и в 
организациите от различни сфери на обществения живот. Той има пряко 
отношение към реализацията на дейностите по стратегическото планиране в 
организациите. Реално системата за УНБ следва да осигури на организацията 
ефективна реакция на различни по своето естество заплахи. Затова и тя 
включва най-общо следните дейности: възстановяване от бедствия (disaster 
recovery), възстановяване на дейността/бизнеса (business recovery), кризисно 
управление (crisis management), управление на индицидентите (incident 
management), управление при извънредни ситуации (emergency management) 
и планирането за извънредни ситуации (contingency planning).  

Тук, в началото на изложението, свързано със значението на УНБ за 
функционирането и развитието на съвременните предприятия и организации, 
е мястото да бъдат направени няколко уточнения. Първо, УНБ е подобно, но 
не и идентично понятие на „планирането на непрекъсваемостта на бизнеса“ 
(Business continuity planning). УНБ отговаря за всички компоненти, нужни за 
запазването на равномерно и постоянно протичане на бизнес процесите в 
организацията в критични ситуации, дори при общ срив в системата. От своя 
страна планирането на непрекъсваемостта на бизнеса (ПНБ) най-общо 
обхваща оценката на въздействието (impact analysis), плана за рестартиране 
на процесите, кризисната комуникационна система и управлението на 
риска[6]. Според други автори [7] са налице осем фази на процеса на ПНБ, 
които ясно очертават същността му, а именно: 1. Управление на конкретната 
програма за ПНБ (program management); 2. Оценка на риска (risk assessment); 
3. Предотвратяване и смекчаване (prevention and mitigation); 4. Управление на 
заделените ресурси (resource management); 5. Разработване на плана (plan 
development); 6. Тренинг (training); 7. Проверка и коригиращи действия 
(exercise and corrective actions); 8. Преглед на програмата (program revision).  

Управлението на риска и кризисното управление също са близки, но не и 
еднозначни понятия. Кризисното управление разчита в много по-голяма 
степен на проактивния подход към непрекъсваемостта на бизнеса, като взема 
под внимание бедствията и кризите при появата на сигнали за тях и отчита 
съответните социални и технически фактори. Управлението на риска разчита 
в по-голяма степен на реактивния подход, като се интересува от оценката на 
риска и вероятността от неговото проявление [6]. 

Значението на УНБ за функционирането и развитието на съвременните 
предприятия и организации не може да бъде едномерно и еднозначно. 
Аспектите и равнищата му са най-разнообразни. Ако приемем за без- 
алтернативно възприемането на съвременните достижения на УНБ в 
българската стопанска практика (изключваме банковата сфера, където то в 
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една или друга степен по обективни причини е внедрено – б.а.), ни се струва, 
че първоначално от стратегическа гледна точка е редно да му се обърне по-
специално внимание в контекста на организационното изпълнение 
(organizational performance). Това внимание следва да бъде предхождано 
преди всичко от възприемането на подхода за УНБ в българските 
организации. Самото организационно изпълнение (ОИ) се отнася до 
възможността дадената организация да постигне целите си, свързани с висока 
печалба, качествени продукти, голям пазарен дял, добри финансови 
резултати и дългосрочни перспективи за растеж, чрез използването на 
подходящи стратегии и планове за действия. На практика се изразява чрез 
сравнението между реалните резултати от дейността с предварително 
поставените цели в рамките на компанията или в рамките на определен 
отрасъл. Възприемайки този подход, минимизираме риска да оставим извън 
вниманието си някоя от жизненоважните дейности, свързани с реализацията 
на стратегията на организацията [8, 361].  

Поради естеството на доклада само ще илюстрираме потенциалните 
връзки, насоки и области за въздействие върху ОИ и присъщите му елементи 
от страна на прилагането на отделни аспекти или цялостна политика по 
отношение на УНБ в организациите. Разбира се, за всяко едно отделно 
предприятие или отрасъл е нужно мащабно, самостоятелно изследване в тази 
насока. Подобно изследване обаче, свързано със засегнатата проблематика в 
българските индустриални фирми и българския индустриален сектор, като 
цяло към момента се очертава само като бъдещ проект.  

Във фокуса на нашето внимание поставяме разбирането, че въздействието 
на УНБ върху резултатите от дейността на организацията е важно поради 
факта, че този процес е една от ключовите движещи сили за повишаване на 
способността й да устоява на рисковете (да я прави гъвкава), а така също и да 
оцелява под тежестта на организационното и породеното от средата 
напрежение. Смята се, че подобно на управлението на риска, което се 
използва за намаляване на негативното въздействие на вътрешните и 
външните рискове за дейностите на компанията и тяхното изпълнение, така и 
УНБ може значително да допринесе за оптимизирането на това изпълнение.  

Приемаме, че в обхвата на въздействие на УНБ в организацията попадат 
следните основни елементи на организационното изпълнение – 
ефективността (1), ефикасността (2), качеството (3), доходността (4), 
качеството на работната сила (5), иновациите (6) и производителността (7). 
Най-просто и разбираемо бихме могли да представим връзките между 
гореизложените елементи на ОП и различни аспекти и елементи на УНБ чрез 
следния примерен графичен модел, представен във фигура 1. Моделът е 
адаптиран от [8, 369]. Различните аспекти и елементи на УНБ са сведени до 
няколко. 
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Фиг. 1  

 
Започваме с тези, които са свързани с ефективността – 1.1. Разбирането на 

организацията и 1.2. Анализът на въздействието върху бизнеса. Свързаните с 
ефикасността – 2.1. Разбирането на организацията в комплект с ресурсите, 
които притежава. Към имащите отношение към качеството (3.1)  елементи на 
УНБ, могат да се посочат приложимите стандарти за неговата реализация, 
като ISO 23301:2012, BS 25999 и др. Тези, имащи връзка с доходността са – 
4.1 ПНБ и 4.2 Планирането за възстановяване вследствие на бедствия. 
Обвързаните с качеството на работната сила елементи (5.1) са тези, които 
засягат включването на културата на УНБ в културата на организацията. 
Иновациите с важната в случая работа в екип (6.1.) и разработването на 
различни стратегии, решения и варианти за поддържане и възстановяване в 
случаи на нужда (6.2.). Що се отнася до производителността, то тук пряко 
отношение има реализацията на физическата сигурност на организацията 
(7.1.). 
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Има и доста други аспекти на засегнатата проблематика, които обаче 
оставяме за представяне в бъдеще. Сред тях за нас изпъква въпросът, свързан 
с интегрирането на УНБ със системата за стратегическото планиране на 
организациите. Тази интеграция особено в предприятията, функциониращи в 
условията на нововъзникващите пазари, където бизнес средата е високо 
рискова, нестабилна и бързо променяща се, може да се окаже продуктивна и 
да доведе до позитивни промени и то не само на ниво организация, а и на 
отраслово и национално равнище [9]. 
 
3. Управлението на непрекъсваемостта на бизнеса като елемент на 
сигурността на съвременното индустриално предприятие 

Проблемите, свързани с оптималното функциониране и развитие на 
обществото, винаги са били обект на изследване за различни науки и научни 
дисциплини, които търсят дълбоките причини, пораждащи тези проблеми, 
както и средствата за тяхното практическо разрешаване. 

Съвременното общество в последните години функционира и се развива 
в непрекъснато изменящи се условия. Установи се трайна тенденция това да 
става в условията на неравновесност, нелинейност, конфликти, кризи, хаос и 
катастрофи. 

Именно тази тенденция налага обективно нуждата от изследване на 
състоянието на проблема, свързан с функционирането на бизнес 
организациите като цяло и в частност на индустрията на дадена страна в 
условията на кризи и конфликти от различно естество. Ние смятаме да 
концентрираме вниманието си конкретно върху българската индустрия и 
съставящите я предприятия. 

И друг път сме твърдели [10], че въпросите за функционирането и 
управлението на индустрията в нормални условия са в една доста висока 
степен развити и като теория, и като практически решения. Що се отнася 
обаче до подготовката и реакцията на индустрията и предприятията й при 
най-общо казано извънредни ситуации като част от големия научен проблем 
за кризисното управление, то този съществен аспект на управлението и 
функционирането й∗ не ни е известно досега да е бил обект на систематично 
разглеждане в българската наука. Още по-малко има добра практика в тази 
област. 

По-рано в доклада засегнахме връзката между кризисното управление и 
УНБ. Възниква обаче още един, важен според нас проблем, който следва да 

∗ Проучените публични източници на информация – основно различните, проведени в страната 
изследвания в областта на сигурността и отбраната, проведените специализирани 
конференции по икономика и управление в областта на сигурността и отбраната (от катедра 
„Национална и регионална сигурност” в УНСС – София, от Военна академия „Г.С. Раковски” и 
други институции), съществуващата нормативна уредба и обществена практика дават 
основание да се заключи, че проблемът не е разглеждан в съвременните му измерения и 
аспекти. 
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намери своя адекватен отговор. А именно каква е ролята и мястото на УНБ за 
гарантирането на сигурността на съвременното индустриално предприятие. 
Систематичното търсене на отговора на този въпрос следва да се търси в 
контекста на настоящите, така и при възможните бъдещи условия в страната. 
Конкретните процеси и проблеми предопределят средата, в която 
индустриалните предприятия функционират и се развиват в България. В 
светлината на съществуващите специфични и общи предпоставки липсата на 
изградени механизми и способности да се прилагат съвременните 
достижения на науката за УНБ, могат да доведат до още по-пагубни 
резултати за индустриалните предприятия. 

Излишно е тук да се спираме на настоящите параметри на средата на 
функциониране и развитие на индустриалните предприятия в България. Ще 
ни се обаче да кажем няколко думи за това, какво според нас представлява 
сигурността на индустриалното предприятие. Това е важно, за да изясним 
логическите връзки и да защитим твърдението си, че УНБ е основен 
компонент в системата за сигурност на съвременните индустриалните 
предприятия. 

В широк, философски, смисъл сигурността на обектите със социална 
природа означава надеждност на тяхното съществуване и устойчиво 
развитие. Сигурността следва да се разглежда като качествена 
характеристика на системите и не трябва да се свързва със застоя и 
равновесието. Тя е една от най-важните характеристики на всяка съвременна 
система, предпазваща я от разпадане. 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. Или по друг начин 
казано, сигурността на индустриалното предприятие е онова негово 
функционално състояние, което осигурява неутрализирането и 
противодействието му на външни и вътрешни фактори, оказващи влияние 
или можещи да въздействат деструктивно върху него. Сигурността на едно 
предприятие се залага още във фазата на неговото формиране и нивото й се 
определя от качеството на проектирането, изграждането, експлоатационното 
обслужване и управлението му [11]. 

От гореизложеното е видно, че между нивото на сигурност (като 
качествена характеристика на предприятието) и системата за УНБ (като 
основен стожер за нейното поддържане) има пряка взаимозависимост, чрез 
която състоянието на едната влияе или се корелира със състоянието на 
другата.  
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Нашият скромен практически опит, подкрепен солидно от чужди 
наблюдения и изследвания, ни дава основание да се съгласим с проф. Н. 
Слатински [12], че няма как още дълго от страна на българския бизнес да 
бъде пренебрегвана обективната необходимост от разработването и 
внедряването на корпоративни системи за управление на риска. Само бихме 
искали да допълним, че освен тях всяко едно предприятие, стъпило здраво в 
настоящето и с поглед в бъдещето, не би могло да функционира оптимално, 
без да изгради и прилежащата система за УНБ. Но за да стартират тези 
процеси, е необходимо стратегическият мениджмънт на всяка една компания, 
желаеща да се модернизира в тази насока, да се съсредоточи върху своите 
индивидуални отговори на поставените от горецитирания автор четири 
базисни проблема. На първо място, идва проблемът за необходимостта от 
внедряване в предприятията на система за управление на риска, а така също и 
на система за УНБ (б.м.- И.И.). Вторият проблем е свързан с разбирането на 
връзката „Безопасност-Сигурност-Риск“. Третият базисен проблем е породен 
от съвременните аспекти на реинженеринга на компанията и по-конкретно от 
постепенното преминаване от функционалния подход на управление през 
процесния такъв към управлението по цели (целево ориентираното 
управление). Като четвърти базисен проблем се очертава този, който е 
свързан с ролята на риск мениджърите, а според нас тук можем да добавим и 
мениджърите по УНБ. 

Отговорите на тези базисни (парадигмални) въпроси, наред с 
разясняването на общото и различното между процесите на управление на 
риска и УНБ в българските организации като цяло и в индустриалните 
предприятия в частност, влиянието им върху организационното изпълнение, 
както и всички останали проблеми, засегнати в по-голяма или по-малка 
степен в изложението, няма как да получат отговорите си в рамките на 
настоящия доклад. Необходимо е да им се обърне внимание в рамките на 
отделни мащабни изследвания с мултидисциплинарен характер. 
 
4. Заключение 

От научна и практическа гледна точка за нас специално представлява 
интерес въздействието на различните извънредни 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 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. Начините за предпазване или реакция 
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съответно на негативните въздействия (рисковете) или възползването от 
позитивните въздействия (шансовете) попадат в сферата на познанията и 
моженето на дисциплините посестрими – Управлението на риска и УНБ. 
Като две лица на една монета те са тези, които ни дават необходимия 
инструментариум да се справяме във все по-сложните условия, налагани от 
съвременните характеристики на средата. В нея се формират, функционират 
и се развиват не само индустриалните и не само българските предприятия. 
Дали ще се реализират рисковете да не се възползваме от дадените 
възможности, или ще хванем здраво отдалите ни се шансове в ръце зависи 
само от нас. 
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Abstract. Risk analysis is a starting point to prevent specific potential events or 
circumstances that may adversely affect the overall implementation of the project or 
package of projects. The purpose of this paper is to present a set of actual transport 
investment projects and the corresponding risk analysis for their implementation 
preparation. In this context specific risks associated with the preparation of the package of 
projects are identified, the probability of their occurrence is defined, their negative impact is 
quantified and measures to reduce their impact are proposed, a quantitative assessment of 
the measures and their effectiveness are also proposed. 
Keywords: management, project, project management, risk, risk analysis, risk 
management.   
 
1. Въведение 

Анализът на рисковете е изходна база за предотвратяване на конкретни 
възможни събития или обстоятелства, които могат да имат неблагоприятно 
влияние върху цялостната реализация на проект или пакет от проекти.   

Рисковете са свързани с всички възможни влияния върху съответствието 
с изискванията на възложителя, работата на консултанта по управление на 
проекта, качеството на извършената работа от реализиращите дейностите по 
проекта, взаимодействията между участниците в процеса по реализация на 
проекта и съгласуванията с компетентните органи и институции, 
финансирането и срока на изпълнение. 

Избрана е методология за анализ на рисковете [1] и е приложена за пакет 
от транспортни инвестиционни проекти наречен „Инструмент за подготовка 
на железопътни проекти по транс-европейската транспортна мрежа”. Пакетът 
съдържа четири проекта за подготовка на строителните дейности: проект №1: 
„Модернизация  на  железопътната  линия  София-Перник-Радомир - част от 
транс-европейската железопътна мрежа“ [2]; проект №2: „Модернизация на 
железопътната линия София-Драгоман - част от транс-европейската 
железопътна мрежа“ [3], проект №3: „Развитие на железопътен възел София“ 
[4] и Проект №4: „Развитие на железопътен възел Бургас“ [5] и девет 
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договора, като два от договорите са със самостоятелно значение: договор №8: 
„Оценка и проверка на  съответствието за оперативна съвместимост на фаза 
техническо проектиране за проект „Инструмент за подготовка  на 
железопътни проекти по транс-европейската транспортна мрежа” и договор 
№9: Извършване на теренни проучвания за издирване на археологически 
обекти в обхвата на проект „Инструмент за подготовка на железопътни 
проекти по Транс-европейската транспортна мрежа”. Пакетът от проекти има 
нормативно заложен срок за реализация 30 месеца. 
 
2. Обхват на рисковете по категории 

Обхватът на рисковете може да се разпредели в следните основни групи: 
политически рискове; икономически рискове; рискове свързани с постигане 
на изискванията на възложителя и качеството на крайния продукт; рискове 
свързани с ефективната работа на консултанта по управление на проекта; 
рискове свързани с безпроблемното взаимодействие между участниците в 
процеса по реализация на пакета от проекти; рискове свързани със 
съгласуванията с компетентните органи и институции; рискове свързани с 
финансирането на проекта и рискове свързани със срока на изпълнение на 
проекта. 

Въз основа на това са определени специфичните рискове за разглеждания 
пакет от транспортни инвестиционни проекти. 
 
3. Методология за управление на риска 
3.1. Общи положения 

Оценката на риска се състои от два компонента, които се остойностяват. 
Единият компонент е количествена оценка на вероятността за появата на 
риск. Другият компонент оценява възможните следствия от риска. 

Оценката, с която дадено негативно събитие може действително да 
настъпи, се определя чрез вероятността това наистина да се случи. Това е 
първият компонент от оценката на риска. Възможните последствия от 
настъпването на негативните рискове се оценяват чрез вероятността проектът 
или пакетът от проекти да продължи повече от предвидения нормативно срок 
и съответното надвишение в брой дни над този срок. Това е вторият 
компонент от оценката на риска. 

 
3.2. Идентифициране и описание на специфичните и съществени за 
пакета от проекти рискове 

В основата на идентифицирането на специфичните за пакета от проекти 
рискове е линейният график за реализация му.  

Линейният график е направен с максимална успоредност на дейностите, 
които трябва да се реализират.  Успоредността е постигната чрез подходящо 
групиране на дейностите. Пакетът от проекти съдържа четири проекта.  
Изпълнението на дейностите по реализация на подготовката на тези проекти 
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определят четири критични пътя. Допълнително в линейния график са 
представени и дейностите по реализация на договор №8 и договор №9, които 
имат самостоятелно значение и са част и от четирите проекта. 

За нуждите на идентифициране на рисковете проектът се представя чрез 
мрежови дейности [6] наречени в случая фази. Въз основа на това се 
определя и съответния критичен път. 

Критичните пътища са представени чрез последователността от мрежови 
работи (фази). Фазите от своя страна са съвкупност от дейности, 
реализиращи се паралелно и последователно в рамките на фазата. Всяка фаза 
има завършеност, т.е. не може да започне следващата фаза без да е завършила 
предходната. Фазите, участващи във всеки от проектите, са следните: 

Фаза 1 „Преглед на идейните проекти и изготвяне на технически 
спецификации (ТС)”. Тази фаза обхваща дейностите: преглед на идейните 
проекти и наличната документация за проекта; при необходимост от промяна 
на трасето на жп линията, продиктувано от ДОВОС и коригиране на всички 
части на идейния проект (не се отнася за проекти №1 и №4, защото за тях не 
се изисква ДОВОС); изготвяне ТС за избор на изпълнители за съответните 
договори; изготвяне на Доклад за безопасност за проекта, съгласно 
изискванията на НАРЕДБА №57; съгласуване на ТС за проектиране и 
доклада за безопасност с ИА „ЖА” и получаване на положително становище; 
одобрение  от възложителя  на ТС за подготовка на проекта. 

Фаза 2 „Провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори за 
ПУП и изготвяне на технически проекти”. Тази фаза обхваща дейностите по 
провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договори с изпълнители за  
съответните договори. 

Фаза 3 „Изпълнение на договорите за техническо проектиране и 
изработване на ПУП и дейностите до внасяне на инвестиционния проект за 
одобрение от компетентните органи”. Тази фаза обхваща дейностите: 
изпълнение на договор за изготвяне на ПУП и технически проект; 
изпълнение на договор за изготвяне на технически проект; извършване на 
оценка на съответствието на всеки от проектите със съществените 
изисквания към строежите, съгласно ЗУТ; осъществяване на контрол на 
строителните продукти; координиране на договорите; одобрение  от 
възложителя на комплексните доклади за оценка на съответствието и 
окомплектоване и внасяне от името на възложителя на пълната  
документация за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти от 
компетентните органи. 

Фаза 4 „Актуализация на финансови анализи и стратегия за изпълнение 
на строителството”. Тази фаза не е част от критичния път. Тя има резерв от 
време и другите фази не зависят от започването и завършването и. 
Удължаването на изпълнението на тази фаза няма да доведе до увеличаване 
на общата продължителност на проекта. Тя обхваща дейностите: 
актуализация на анализа разходи-ползи за проектите; изготвяне  на  стратегия  
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за  изпълнение  на  строителството в зависимост от възможностите за 
финансиране на проекта и одобрение от възложителя на тръжна стратегия за 
изпълнение на строителство. 

Фаза 5 „Подготовка на ТС за строителство и подготовка на 
документите за финансиране”. Техническите спецификации са: за 
строителство; за изпълнителите на проектирането и строителството на 
системите за сигнализация и телекомуникации (СиТ), включително изготвяне 
на доклад за безопасност по част СиТ; за консултантите за строителен 
надзор; за консултантите по оперативна съвместимост; за консултантите за 
археологически наблюдения и проучвания по време на строителството. 
Фазата включва също дейност по одобрение от възложителя на ТС, изготвяне  
на стратегия за изпълнение на строителството в зависимост от 
възможностите за финансиране на проекта, одобрение от възложителя на 
тръжна стратегия за изпълнение на строителство, изготвяне на документация 
за кандидатстване за финансиране за реализацията на пакета от проекти, 
одобрение от възложителя на документация за кандидатстване за 
финансиране на строителството, анализ разходи-ползи и изготвяне на 
резюмета за съответните проекти, част от пакета. 

Фаза 6 „Одобряване на окончателния доклад”. 
Специфичен за проекта риск е събитие, произтичащо от изпълнението на 

проекта, което пряко ще окаже влияние върху изпълнението на дейностите, 
по отношение на обхват, навременно завършване и постигнати резултати. 

За проекта са идентифицирани следните специфични рискове: 
Риск 1 – Настъпване на завършващото събитие на Фаза 1 за всеки от 

проектите, част от пакета инвестиционни проекти. Рискът е свързан с 
настъпване на събитието по-късно от предвиденото в линейния график.  

Рискът се измерва с вероятността това събитие да настъпи по-късно от 
предвиденото. Събитието е свързано с продължителността на Фаза 1 и е 
рисково, защото е част от критичния път за съответния проект. Лошата 
координация между изпълнителите в екипа, нарушен интерфейс между 
участниците в процеса или липса на навременно осигурено финансиране 
водят до съответното удължаване на времето за изпълнение на Фаза 1. 

Този риск зависи изцяло от действията на консултанта по управление на 
проекта и зависи от интерфейсите консултант – ИА „ЖА” и консултант – 
възложител. Въздействието му се измерва с броя дни забавяне спрямо 
линейния график. 

Риск 2 – Настъпване на завършващото събитие на Фаза 2 за всеки от 
проектите, част от пакета инвестиционни проекти.  Рискът е свързан с 
настъпване на събитието по-късно от предвиденото в линейния график. 
Рискът се измерва с вероятността това събитие да настъпи по-късно от 
предвиденото. Събитието е свързано с продължителността на Фаза 2. 
Удължаването на продължителността на тази фаза може да се дължи на лоша 
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координация в действията на възложителя или липса на навременно 
осигурено финансиране. 

Този риск зависи изцяло от действията на възложителя, а последствията 
са за сметка на консултанта по управление на пакета от проекти. 
Въздействието му се измерва с броя дни забавяне спрямо линейния график. 

Риск 3 – Настъпване на завършващото събитие на Фаза 3 е специфичен 
риск за проекта. Рискът е свързан с настъпване на събитието по-късно от 
предвиденото в линейния график. Рискът се измерва с вероятността това 
събитие да настъпи по-късно от предвиденото. Събитието е свързано с 
продължителността на Фаза 3. Забавяне на изпълнението на някоя от 
дейностите от Фаза 3 поради лоша координация, нарушен интерфейс между 
участниците в процеса, неизпълнение на изисквания на възложителя или 
липса на финансиране води до удължаване на времето за изпълнение й. Това 
събитие е рисково, защото е част от критичния път и забавянето на неговото 
настъпване ще доведе до съответното увеличаване на общата 
продължителност на проекта. 

Този риск зависи от действията на консултанта по управление на 
проекта, работата на изпълнителите на договорите и от интерфейсите 
консултант – ИА „ЖА”, консултант – изпълнител на договор за проверка на 
съответствието за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране, 
консултант – компетентни органи и консултант – възложител. Въздействието 
му се измерва с броя дни забавяне спрямо линейния график. 

Риск 4 – Настъпване на завършващото събитие на Фаза 5 е специфичен 
риск за проекта. Рискът е свързан с настъпване на събитието по-късно от 
предвиденото в линейния график. Рискът се измерва с вероятността това 
събитие да настъпи по-късно от предвиденото. Събитието е свързано с 
продължителността на Фаза 5. Това събитие е рисково, защото е част от 
критичния път и забавянето на неговото настъпване ще доведе до 
съответното увеличаване на общата продължителност на проекта. 

Този риск зависи от действията на консултанта по управление на проекта 
и от интерфейса консултант – възложител. Въздействието му се измерва с 
броя дни забавяне спрямо линейния график. 

Риск 5 – При необходимост от промяна на трасето на жп линията, 
продиктувано от ДОВОС и обществените обсъждания е необходимо да се 
коригират всички части на идейния проект. Събитието, което е рисково е 
именно завършващото събитие на дейността „коригиране на идейния проект 
продиктувано от ДОВОС”. Тази дейност е част от Фаза 1. Увеличаването на 
нейната продължителност ще доведе до увеличаване на общата 
продължителност на Фаза 1 и на общата продължителност на проекта. 

Рискът се измерва с вероятността това събитие да настъпи по-късно от 
предвиденото и съответно да увеличи общата продължителност на Фаза 1. 
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Този риск зависи изцяло от необходимостта от ДОВОЗ и е характерен 
само за проект №2 и Проект №3 и свързаните с тях критични пътища. 
Въздействието му се измерва с броя дни забавяне спрямо линейния график. 

 
3.3 Оценка на причините за възникване на идентифицираните рискове 

За да се отчете влиянието на рисковете върху продължителността на 
проекта фазите са разгледани като случайни величини със съответни 
функции на разпределение. Прието е тези функции да бъдат бета 
разпределения [6]. 

Бета разпределението е много гъвкаво и подходящо за използване в 
случая на представяне на продължителностите на фазите. Това разпределение 
притежава следните основни свойства: непрекъснатост; унимодалност; 
ограничено е между две точки по абсцисата и асиметрия. 

Причините за възникване на Риск 1 са следните: ненавременно 
представена първична документация от възложителя; неокомплектована 
такава в пълен размер; недобро качество на идейните проекти и 
необходимост от коригиране на някои техни части; некоординирана работа 
на консултанта; необходимост от многократно повторение на процедурите по 
съгласуване при изготвяне на ТС за избор на изпълнители за техническо 
проектиране и изготвяне на ПУП и забавяне на съгласуването на доклада за 
безопасност от страна на ИА „ЖА”. 

Причините за възникване на Риск 2 са следните: недостатъчно добро 
качество на ТС; недостатъчно добре подготвени процедури по ЗОП и лоша 
организация на възложителя по време на изпълнение на процедурите по ЗОП. 
Това може да доведе до обжалване на извършените процедури по избор на 
изпълнители и да увеличи значително продължителността на тази фаза. 

Причините за възникване на Риск 3 са следните: неизпълнение на всички 
изисквания на възложителя; разминаване на техническия проект с 
изискванията за оперативна съвместимост и необходимост от коригиране и 
доработване на някои негови части свързани с това; забавяне при изготвяне 
на ПУП; проблеми свързани с оценката на съответствие на всеки от 
проектите със съществените изисквания към строежите, съгласно ЗУТ; 
проблеми свързани с одобрението от възложителя на комплексните доклади 
за оценка на съответствието и забавяне в тази връзка; забавяне при 
окомплектоване и внасяне от името на възложителя на пълната документация 
за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект от компетентните 
органи; нарушена комуникация между участниците в съответните 
интерфейси и липса или забавяне на финансирането. 

Причините за възникване на Риск 4 са следните: забавяне при 
окомплектоване на техническите спецификации: за строителство; за 
проектиране и строителството на системите за СиТ; за строителен надзор; за 
оперативна съвместимост и за археологически   наблюдения   и   проучвания   
по   време   на строителството; забавяне при одобрението от възложителя на 
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ТС за изпълнение на проекта (строителна фаза); забавяне при изготвянето на 
стратегия за изпълнение на строителството в зависимост от възможностите за 
финансиране на проекта и одобрението и от възложителя; забавяне при 
изготвяне на документацията за кандидатстване за финансиране и 
одобрението и от възложителя и липса или забавяне  на финансиране на 
дейностите. 

Причината за възникване на Риск 5 е необходимостта от ДОВОС. Това 
води до преработка на идейния проект и оттук до общото увеличаване на 
продължителността на проекта. 

 
3.4. Оценка на вероятността на възникване и негативното влияние на 
всеки от идентифицираните рискове 

Въз основа на статистически данни и експертен опит са определени 
вероятностите за възникване на идентифицираните рискове, като е 
използвано бета разпределение на продължителностите на фазите. 
Идентифицираните рискове са свързани с продължителностите на 
съответните фази и затова вероятностите за надвишаването им са и 
вероятности за възникване на самите рискове. Негативното влияние се 
измерва в броя дни забавяне спрямо заложените продължителности на 
фазите. 

Вероятността за възникване на риск 1 е 70,18%, максималния брой дни 
забавяне са 92 и са определени на база критичния път на проект №2, на риск 
2 е 74,17%, максималния брой дни забавяне са 98 и са определени на база 
критичните пътища на проекти №1, 2 и 4, на риск 3 е 62,82%, максималния 
брой дни забавяне са 121 и са определени на база критичния път на проект 
№1, на риск 4 е 74,17%, максималния брой дни забавяне са 98 и са 
определени на база критичния път на проект №2, на риск 5 е 71,80%, 
максималния брой дни забавяне са 110 и са определени на база критичния 
път на проект №1. Общо за пакета от проекти вероятността е 88,87%, а броя 
дни забавяне са 513 дни при нормативно заложена продължителност на 
пакета от проекти от 30 месеца (900 дни). 

Всички от представените рискове са със значителни вероятности за 
възникване и са значими. Те предизвикват значително забавяне в 
реализация на съответните фази и оттук на общата продължителност 
на пакета от проекти.   

 
3.5. Мерки за управление на рисковете 

Мерките за намаляване на въздействието на Риск 1 са следните:  
• изготвяне на предварителен списък на нужните документи от 

консултанта и представянето му на фаза оферта;  
• готовност за предоставяне на пълна документация от възложителя 

още на фаза подписване на договора;  
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• предварително подготовка от страна на възложителя на пълна 
документации още на фаза подписване на договора, с копия на магнитни 
носители, като се изискат идейните проекти от проектантите-изпълнители; 

• подсилване на проектантския екип и насочване на вниманието 
върху проблемния проект от страна на консултанта по управление;  

• стриктен контрол за спазване на системата за управление на 
качеството от страна на консултанта по управление на проекта;  

• ясно разписани функции на всеки един от проектантите в екипа и 
график за изпълнение на задачите му;  

• изграждане на добър интерфейс между възложителя и консултанта 
по управление, с цел предварително изясняване на проблемите;  

• оперативност при съгласуването от страна на възложителя, чрез 
предварителни дискусии с проектантите; 

• предварително запознаване на експертите от ИА „ЖА” с доклада по 
безопасност; 

• стриктно изпълнение на направените коментари от предварителните 
срещи между експертите на ИА „ЖА” и на консултанта. 

Ефектът от мерките е 50% намаляване на влиянието на риска. 
Максималният брой дни забавяне след прилагане на мерките за намаляване 
на риска стават 46 спрямо 92 дни при липса на мерки. 

Мерките за намаляване на въздействието на Риск 2 са следните:  
• превантивен контрол от страна на консултанта чрез системата за 

качество;  
• предварително съгласуване с възложителя;  
• предварително обявление в Държавен вестник (ДВ) за намаляване 

на сроковете;  
• стриктен контрол от страна на възложителя за спазване на 

наръчника на бенефициента;  
• увеличена степен на контрол от страна на дирекция правна в ДП 

„НКЖИ”  за стриктно спазване на разпоредбите по ЗОП; 
• стриктен контрол от страна на възложителя за спазване на 

вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;  
• съвместна координация между участващите в тръжните процедури 

дирекции в ДП „НКЖИ”. 
Ефект от мерките е 56,12% намаляване на влиянието на риска. 

Максималният брой дни забавяне след прилагане на мерките за намаляване 
на риска стават 43 спрямо 98 дни при липса на мерки. 

Мерките за намаляване на въздействието на Риск 3 са следните:  
• стриктен контрол, чрез система за оценка на риска от страна на 

консултанта по управление;  
• съдействие от страна на възложителя, чрез представяне на 

необходимата информация за изготвяне на ПУП, налична в неговите архиви;  
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• предварително информиране и представяне на идеите за ПУП с 
отговорните администрации;  

• засилен контрол от страна на управленския екип на консултанта 
относно спазване на сроковете за оценка на съответствието по ЗУТ;  

• динамичен диалог между проектантите и експертите за оценката на 
съответствието с цел предварително решаване на част от потенциалните 
проблеми; 

• предварително обсъждане на комплексните доклади;  
• оптимална организация от страна на възложителя за приемане в 

срок на комплексните доклади;  
• стриктен контрол от страна на управленския екип на консултанта за 

спазване на нормативните ограничения;  
• съдействие от страна на възложителя при необходимост за спазване 

на законовите срокове по съгласуване от компетентните органи;  
• осигуряване на достатъчен брой експерти за координация на 

дейностите от страна на консултанта с всички институции;  
• своевременно планиране на необходимите средства от страна на 

възложителя и стриктно спазване на сроковете за изплащане на дължимите 
суми по договорите. 

Ефект от мерките е 39,67% намаляване на влиянието на риска. 
Максималният брой дни забавяне след прилагане на мерките за намаляване 
на риска стават 73 спрямо 121 дни при липса на мерки. 

Мерките за намаляване на въздействието на Риск 4 са следните:  
• стриктен контрол, чрез системата за качество  от страна на 

консултанта по управление;  
• предварително поетапно окомплектоване на отделните части готови 

и одобрени от възложителя;  
• динамичен диалог между проектанти и експерти на възложителя за 

одобрение на техническите спецификации, с цел предварително решаване на 
част от потенциалните проблеми;  

• създаване на организация за поетапно изготвяне на стратегия за 
изпълнение на строителството от страна на консултанта и предварително 
обсъждане с възложителя;  

• своевременна информация за промени в изискванията относно 
формата на формуляра за кандидатстване (ФК) от страна на възложителя;  

• предварителен диалог между консултант и възложител за 
изясняване на потенциалните пропуски във ФК и осигуряване на достатъчен 
брой експерти за координация на дейностите от страна на консултанта с 
всички институции, свързани с процесите по дейностите от тази фаза. 

Ефект от мерките е 71,43% намаляване на влиянието на риска. 
Максималният брой дни забавяне след прилагане на мерките за намаляване 
на риска стават 28 спрямо 98 дни при липса на мерки. 
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Мерките за намаляване на въздействието на Риск 5 са следните:  
• предварителен диалог с експертите за изготвяне на ДОВОС и 

изготвяне на спешен план за ускорено препроектиране по новите трасета за 
спестяване на време; 

• динамичен диалог между възложителя (с помощта на консултанта) 
и отговорните институции;  

• подпомагане на екипа, изготвящ ДОВОС и възложителя при 
публичните обсъждания;  

• проверка и оптимизация на разходите за мерки по опазване на 
околната среда от страна на консултанта по управлението;  

• своевременно изготвяне на бюджет с мерките по опазване на 
околната среда от страна на консултанта по управлението на проектите и 
планиране на средствата от страна на възложителя. 

Ефектът от мерките е 83,64% намаляване на влиянието на риска. 
Максималният брой дни забавяне след прилагане на мерките за намаляване 
на риска стават 18 спрямо 110 дни при липса на мерки. 

 
4. Заключение 

За разглежданият пакет от транспортни инвестиционни проекти общият 
ефект от управление на рисковете и прилагане на мерките за намаляване на 
въздействието им е 62,77%. Максималният брой дни забавяне след прилагане 
на мерките за намаляване на рисковете за целият пакет от проекти стават 191 
спрямо 513 дни при липса на мерки. Нормативно заложената обща 
продължителност на пакета от проекти е 900 дни (30 месеца). 

Може да се направи заключението, че вероятностите за възникване на 
рисковете са значителни, че влиянието на рисковете е значително негативно 
и, че предложените мерки за намаляване на влиянието им са високо 
ефективни. 
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Abstract. In the last few years specialized types of tourism have increased in tourist 
demand. This requires the study of the environment for their development and determines 
the factors influencing them.  The manner of management of the business and the tourist 
resources available are important. Objective of this report is to identify the potential for 
development of specialized types of tourism and suggest specific strategic areas in which to 
focus efforts for improvement of the tourist products of specialized types of tourism. 
Keywords: (5-6 keywords) rural tourizm, specialized tourism, events tourism, hobby 
tourism, cultural tourism.     
 
1. Въведение 

През последните няколко години специализираните видове туризъм 
бележат ръст в туристическото търсене. Това налага изследване на средата за 
тяхното развитие и определяне на влияещите им фактори. От значение е 
начина на управление на бизнеса и наличните туристически ресурси. Цел на 
настоящия доклад е да се определи потенциала за развитие на 
специализираните видове туризъм и да се предложат конкретни 
стратегически области, в които да бъдат насочени усилията за подобряване 
на туристическите продукти на специализираните видове туризъм. 

Поставените изследователски задачи при така формулираната цел са: 
1. Да се проследи научната дискусия относно съдържателния обхват и 

видовото многообразие на специализираните видове туризъм. 
2. Да се идентифицират влияещите фактори върху развитието на 

специализираните видове туризъм. 
3. Да се оцени възможността за развитие на специализираните видове 

туризъм. 
Използваният научен инструментариум включва анализ на 

специализирана литература, на стратегически и нормативни документи, 
собствено анкетно проучване и анализ на статистически данни.    
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2. Разбиране за специализиран туризъм 
През последните няколко години все по-често се говори за развитие на 

специализираните видове туризъм като алтернатива на традиционните 
морски и зимен (ски) туризъм. Това се налага и в следствие опита за промяна 
на имиджа на България като сезонна туристическа дестинация и с оглед 
подобряване на ефективността на използване на наличните туристически 
ресурси.  

В подкрепа на това твърдение могат да се посочат Националната 
стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009 – 
2013 [1] и Проект на стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 
Хоризонт 2030 [2], в които заедно с традиционните за страната видове 
туризъм, се предлагат мерки за развитието на специализирани видове такъв. 

Интерес представлява и промяната в съдържателния обхват на 
специализираните видове туризъм в действащия до края на месец март 2013 
година Закон за туризма и новоприетият Закон за туризма. 

 
Табл. 1. Законова регламентация на видове туризъм 

№ Чл. 3, (4) Туризмът е: [3] Чл. 2, ... специализирани 
видове туризъм [4] 

1. ваканционен културен 
2. културно-исторически здравен 
3. екологичен СПА и уелнес 
4. здравен и балнеоложки селски 
5. спортен еко 
6. селски конгресен 
7. конгресен детски и младежки 
8. друг приключенски 
9.  спортен 

10.  ловен 
11.  голф 
12.  друг туризъм 

 
В специализираната литература видовете туризъм различни от морски 

(летен) и планински (ски, зимен), обичайно се наричат: 
• „алтернативен” – като алтернатива на масовия; 
• „специализиран” – свързан със задоволяване на специфични 

потребности, които не могат да бъдат задоволени с продуктите на 
масовите видове туризъм.  

Фокусът е поставен върху практикуването на туризъм свързан с хоби, 
специални интереси и потребности, и в среда, много често предполагаща 
природощадящо поведение. Както е посочено в таблица 1, в новоприетия 
Закона за туризма е възприет термина „специализиран туризъм”. 
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Използването на това понятие позволява едно по-широко тълкуване от 
съдържателна гледна точка на видовете туризъм, които са различни от 
масовите – летен/ морски и зимен/ ски, планински. 

Видовото многообразие на специализиран туризъм се определя от целта 
и основните мотиви за пътуването, а формите зависят от редица външни 
особености като националност на туристите, използван транспорт, място и 
средство за пребиваване, организираност и др. Това позволява 
идентифицирането на видове и форми, според различни критерии, по-
прецизно идентифициране на целевите групи туристи, на влияещите фактори, 
на осигуреността с туристически ресурси и др. 

В специализираната литература липсва единна позиция относно видовете 
и формите на специализиран туризъм, което е обяснимо с динамиката и 
еволюцията в туристическото търсене и предлагане, както в страната, така и в 
световен мащаб. 

  
3.  Влияещи фактори за развитието на специализираните видове туризъм 

Развитието на специализираните видове туризъм е предпоставено от 
наличието на различни природни и антропогенни ресурси, които определят и 
характера и съдържанието на факторите, които влияят и формират качеството 
на туристическия продукт.  

В този смисъл за влияещи фактори върху развитието на туризма 
обичайно се имат предвид следните:  

• икономически фактори;  
• инфраструктурни фактори;  
• традиции и социални фактори;  
• природни и географски фактори;  
• културно-исторически фактори;  
• държавна политика.  

Те условно могат да бъдат групирани в две групи: генетични и 
реализационни фактори.  

Схематично тези фактори могат да се представят по следния начин [5, 6]: 
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Реализационни фактори: 
 Курортно-туристически ресурси; 
 Кадри и организационна структура; 
 Транспорт;  
 Връзка с други отрасли; 
 Инфраструктура; 
 
 Материално-техническа база. 

Влияещи 
фактори 

Екзогенни 
фактори 

Ендогенни 
фактори 

Динамични 
фактори 

Статични  
фактори 

 
Генетични фактори: 

 Екологични; 
 Биологични; 
 Медицински; 
 
 Демографски; 
 Политически; 
 Социални. 

Природни фактори 

Екстензивни фактори Историко-
културни фактори 

Интензивни фактори 

Задържащи фактори 

 
 

Фиг. 1. Влияещи фактори върху развитието на туризма 
 

Така идентифицираните фактори могат да се използват за подобрен 
анализ на средата за развитие на специализираните видове туризъм, тъй като 
те позволяват изготвянето, както на комплексни, така и на конкретни оценки 
за даден туристически район, за конкретно туристическо място, или за анализ 
и диагностика на възможността за разработване на нови туристически 
продукти и дестинации. 

В България има условия за развитие на различни видове и форми на 
туризъм, включително и на специализиран такъв. В подкрепа на това 
твърдение могат да се посочат редица конкуренти предимства свързани с  
наличните природни и антропогенни ресурси, които България притежава: 

• 378 км. брегова ивица; 
• повече от 200 плажа, множество заливи и дюни;  
• над 600 минерални водоизточници; 
• над 300 защитени територии (11 природни парка и 3 национални 

парка) 
• разнообразен климат и релеф (около 1/3 от територията на страната е 

заета с планини) 
• обекти със световно значение (11 обекта в България са включени в 

списъка на световното наследство на ЮНЕСКО); 
• 160 манастира; 
• 40 000 исторически паметника и повече от 330 музея и галерии; 
• национален фолклор, бит, традиции и други. 
Заедно с това е редно да се посочат и редица отрицателно влияещи 

фактори върху развитието на специализирания туризъм: 
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• слабо развитата инфраструктура, особено в по-отдалечените райони 
от икономическите центрове и популярните туристически дестинации; 

• оценка дадена от туристите за относително недобро качество на 
предлагания туристически продукт и за общо незадоволително равнище на 
обслужването; 

• недостатъчна популярност на страната като дестинация за 
специализиран туризъм; 

• недобре работещи държавни механизми за подкрепа и развитие на 
специализираните видове туризъм; 

• проблеми с кадровото осигуряване в отрасъла и установения 
недостиг на квалифициран персонал; 

• недобра поддръжка на туристическите обекти, което влияе върху 
имиджа на туристическото място и на България като туристическа 
дестинация; 

• все още изразената сезонност на туристическото търсене и 
предлагане, което има негативни мултиплициращи ефекти върху различни 
сектори в икономиката, заетостта и жизнения стандарт на населението в 
съответния район. 

Други влияещи фактори върху развитието на специализираните видове 
туризъм са:   

• възможностите за финансиране от програмите на Европейския съюз; 
• относително ниските цени на туристическите пакети; 
• географското положение на България, което я прави лесно достъпна 

туристическа дестинация; 
• възможностите за съчетаване и практикуване на различни видове 

туризъм. 
Проучването на мнението на чуждестранните туристи относно 

възможностите за практикуване на туризъм в България показват, че страната 
продължава да се възприема като предимно морска/ лятна и планинска/ 
зимна туристическа дестинация. Повече от половината анкетирани (51%) са 
посочили, че за тях България е преди всичко море и/ или сняг, а останалите 
посочват, че тя е страна с интересно културно-историческо наследство, с  
красива природа и с възможности за нови преживявания по време на 
туристическата ваканция. Анкетираните туристи се затрудняват да посочат 
места за специализиран туризъм във вътрешността на страната. Най-често 
посочваните райони се намират около морските и планинските курортни 
комплекси, а посещението в тях е случайно. Малко факти се знаят за 
историята на страната и за възможностите за практикуване на туризъм, 
различен от масовия. 

По отношение информираността на българският турист за 
възможностите за практикуване на различни видове туризъм, обичайно, 
генерираните резултати са по-високи. Освен традиционните курорти за масов 
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туризъм, се посочват и места за балнео-, здравен, селски, културен, еко-, 
събитиен (фестивален) туризъм и др.  

По отношение на търсенето на специализирани видове туризъм от 
българи, отново водещи са балнео-, културния туризъм, селския и еко- 
туризъм. Според поведеното проучване информация за възможностите за 
почивка, както и за туристическото място се получават от специализираните 
сайтове, от близки и приятели. 

 
Търсене на специализиран туризъм от 

български туристи (видове, %)
културен туризъм - 25,1%

здравен и рекреационен -
26,5%

екотуризъм - 18,2%

селски туризъм - 17,6%

събитиен туризъм - 5,9%

хоби туризъм - 4,7%

други- 2%

 
 

Фиг. 2. Туристическо търсене от български туристи (относителен дял, видове) 
 

Почти всички анкетирани чуждестранни и български туристи не 
изключват възможност за практикуване на повече от един вид туризъм, като 
при чуждестранните е по-силно изразена комбинацията масов- 
специализиран туризъм. 

 
Табл. 2. Посещения на чужденци в България с цел почивка и екскурзия/бр.  

(по данни на НСИ) 
№ Страни 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Европейски съюз 2932

819 
3000

894 
2993

128 
2784

966 
2770
289 

2. Други европейски 
страни 

5609
06 

8861
97 

1098
828 

1413
238 

1656
327 

3. Други страни 1662
35 

2178
52 

2060
66 

1686
07 

1794
79 

4. Останал свят 1496
01 

1225
76 

1862
26 

2558
99 

3076
78 

5. Общо  3809
561 

4227
519 

4484
248 

4622
710 

4913
773 

 
Данните от НСИ за посещенията на чужденци в страната с цел почивка и 

екскурзия показват ръст в туристопотока въпреки влошената икономическа 
обстановка в световен мащаб. Тази тенденция може да се използва като 
положителна оценка, както по отношение на устойчивостта на интереса към 

144



България като туристическа дестинация, така и по отношение на потенциала 
за развитие на специализираните видове туризъм. Заедно с това следва да се 
отчете факта, че именно тези видове туризъм не се рекламират и 
чуждестранните туристи не разпознават страната ни като такава, в която се 
предлагат разнообразни туристически продукти за туристи, които не 
предпочитат масовия туризъм.  

За периода 2009 – 2012 приходите от туризма също бележат ръст, макар 
че едва през последната посочена година надвишават генерираният финансов 
резултат от 2008 (фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Приходи от туризъм според данни на Министерството на икономиката и 
енергетиката 

 
Установеното видово многообразие от ресурси и фактори са добра 

основа за определяне на стратегическите приоритети и областите за развитие 
на специализираните видове туризъм. Начинът, по който се възприема 
туристическия продукт е предимно като традиционно морски/ летен и ски/ 
зимен. Промяната в тази тенденция изисква диверсификация на 
туристическия продукт и създаването на продукти, които съдържат в себе си 
елементи на различни видове и форми на туризъм.  

 
4. Възможности за развитие на специализирани видове туризъм 

Проведеното проучване сред чуждестранните и българските туристи 
относно търсенето на специализирани видове туризъм очертава следните 
тенденции: 

• чуждестранните туристи имат по-голяма склонност да съчетават 
различни видове туризъм през зимата; 

• предпочитанието за съчетаването на морски с друг вид туризъм или на 
други видове туризъм през лятото е посочено на второ място в 
резултатите; 
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• през активния сезон чуждестранните туристи предпочитат 
съчетаването на масов със специализиран туризъм; 

• през неактивния сезон чуждестранните туристи предпочитат да 
съчетават два или повече видове специализиран туризъм, а 
българските туристи са склонни да правят това независимо от сезона. 

• за чуждестранните туристи най-популярен е културният туризъм, а за 
българските – различните форми на здравен, СПА, балнео- туризъм. 

Концентрация на туристопотока от чуждестранни туристи има предимно 
по Черноморието и в Южна България. Това показва неравномерното им 
териториално разпределение и очертава перспективите за развитието на 
специализираните видове туризъм на териториите на страната, в които има 
условия за туризъм, но те не се използват оптимално.  

Обобщено данните за потенциалното търсене на специализиран туризъм 
са посочени във фигура 4.  

 
Търсене на 

видове специализиран туризъм

културен туризъм - 19,3%

здравен и рекреационен - 17,7%

екотуризъм -9,2%

селски туризъм - 5,6%

събитиен туризъм - 7,5%

голф туризъм - 3,3%

ловен туризъм- 2,2%

винен туризъм - 3,5%

спортен туризъм -8,8%

приключенски - 5,7%

конгресен туризъм - 3,7%

СПА туризъм - 9,9%

други- 3,6%  
Фиг. 4. Туристическо търсене на специализиран туризъм (относителен дял, видове) 
 

С най-голям относителен дял в предлагането на туристически продукти 
на специализиран туризъм в България е културният туризъм – 11,1 %, 
следван от СПА и балнеология – 6,6%, а с най-малък относителен дял са 
ловният и голф туризма – с 0,1% (фиг. 5). 

 
Относителен дял на предлагането на видовете туристически 

продукти по данни на Министерството на икономиката и 
енергетиката

летен (морски) туризъм - 52,4%

зимен (ски) туризъм - 16,2%

културно-исторически туризъм -
11,1%
СПА и балнеология - 6,6%

екотуризъм - 4,2%

конгресен туризъм - 4,1%

други - 1,6%

голф туризъм - 0,1%

ловен туризъм- 0,1%  
Фиг. 5. Видове туристически продукти (относителен дял) 
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Тези данни показват, че туристическият бранш не полага достатъчно 

усилия за популяризиране на специализираните видове туризъм. Един 
възможен изход от тази ситуация е създаването на информационни центрове, 
в които да се агрегират и промотират по подходящ начин възможностите за 
практикуване на тези видове туризъм.  

Фокусът на туристическото предлагане трябва да бъде насочен към 
предлагането на такива видове туризъм, които са насочени към по-ефективно 
и равномерно използване на наличните туристически ресурси не само в 
районите на/ около големите курорти за масов туризъм, но и в другите части 
на страната, където има добри, но все още недобре използвани възможности 
за развитие на специализиран туризъм.  

Установената тенденция за застаряване на населението и увеличаване на 
целевата група 65+ е предизвикателство пред българският туризъм, тъй като 
именно за тях могат да се разработят и предложат подходящи туристически 
пакети, с които да се практикуват един или няколко вида специализиран 
туризъм.  

Наличието на специфични природни ресурси за развитието на здравен, 
балнео-, еко- и други форми на оздравителен и рекреационен туризъм могат 
да превърнат България в предпочитана туристическа дестинация за тази 
целева група. 

Разработването и предлагането на туристически продукти за 
специализирани видове туризъм може успешно да противодейства на 
сезонността в туристическото търсене и предлагане. В неактивният за масов 
туризъм сезон, успешно могат да се развиват видове като здравен (и неговите 
разновидности) туризъм, културен, селски, екотуризъм, религиозен, 
тематичен.  

 
5. Заключение 

Може да се приеме, че България има потенциал за развитие на 
специализирани видове туризъм, но са необходими мерки за неговото 
популяризиране. Условно територията на страната може да се раздели в две 
основни групи според критерия създадени условия и използвани 
възможности за предлагане на туристически продукти на специализирани 
видове туризъм.  

В този смисъл в България могат да се идентифицират: 
1. Райони, в които вече има създадена среда и успешно се осъществява 

вътрешен специализиран туризъм и за които е необходимо създаване на 
подходящи условия за привличане на чуждестранни туристи. Като такива 
могат да се посочат районите на Пирин, Родопи, Странджа, Подбалкана, 
където се намират множество минерални извори, паметници на културата, 
манастири, специфична природна среда (включително множество защитена 
територия с богата флора и фауна), има добре съхранени и адаптирани във 
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вид на туристически продукт народни обичаи, създадени са тематични 
събития свързани с фолклора и националната кухня. Към тази група, но вече 
не толкова разпознаваем от чуждестранния турист може да се причисли и 
района на Централна Стара планина, където има създадени изключително 
добри условия за развитие на селски, културен, религиозен, здравен, балнео-, 
ловен и събитиен туризъм. В този район има добре съхранени занаятчийски 
работилници – добре развити са занаятите дърворезба и обработване на 
дърво, грънчарство, железарство, има множество музеи и културно-
исторически паметници и природни забележителности. 

2. Места с подходящи природни и антропогенни ресурси, в които могат 
да се създадат условия за практикуване на специализиран туризъм и 
предприемане на мерки за разработване на туристически продукти. Фокусът 
следва да бъде насочен към райони в Северна България, където по принцип 
туризмът е по-слабо развит. Подходящи видове туризъм са културен, еко-, 
селски. 
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Abstract. The specifics of the control over the activities of the Water Operators and 
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1. Въведение 

Контролът е завършващ етап на управленската дейност, която позволява 
да се съпоставят постигнатите резултати с планираните. Контролът съпътства 
планирането, обсъждането и вземането на решения в управлението, както и 
тяхното изпълнение. В резултат на контрола, управляващият орган получава 
информация за състоянието на обекта на управление, за настъпилите 
изменения в резултат на въздействието на външната среда, както за 
резултатите от предишните управленски въздействия.  

Контролното въздействие, като социална функция, се насочва към 
охраняване на законово закрепените обществени отношения, за запазване  
равновесното състояние на социалната система, което й позволява да 
функционира в съответствие с нейното предназначение и цели. Контролът за 
спазване на законите и установените правила, служи като социален регулатор 
във функционирането на обществената система [1].  
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2. Контрол върху дейността на ВиК-операторите - институционален 
модел 

ВиК-операторите разработват петгодишни бизнес планове, които 
съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с 
техническа и икономическа част. В бизнес плановете ВиК-операторите 
предвиждат дейности за експлоатация, мерки за подобряване ефективността 
на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, 
рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на 
дългосрочните нива на показателите за качеството на предоставяните ВиК-
услуги [2].  

Стратегическият контрол се простира върху стратегическите цели, 
планове и показатели. Той започва от момента, в който се осъществява 
първата стъпка от планирането. Силно се влияе от неопределеността и риска. 
Основната му задача е да ограничи риска чрез „мрежа” за наблюдение на 
рисковите фактори и зони, защото се появяват множество критични 
ситуации, които не са взети предвид, при определянето на показателите в 
стратегическите планове. Стратегическият контрол върху дейността на ВиК-
операторите се осъществява от Държавна комисия по енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР). Институцията осъществява държавното регулиране на 
дейностите във водоснабдителните и канализационните услуги: регулира 
услугите, извършвани от ВиК-операторите, независимо от формите на 
собственост и управление на ВиК-системите; регулира качеството и цените и 
одобрява общите условия на договорите за предоставяне на ВиК-услугите на 
потребителите. Задължение на институцията е да упражнява контрол и налага 
санкции като измерва и оценява качеството на предоставяните ВиК-услуги 
чрез показатели за качество, определя максималния размер на допустимите 
общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно 
намаляване.  

Наблюдението обхваща цялата област от критични фактори, за която е 
разчетена системата за защита на избраната стратегия. Система за ранна 
диагностика обхваща инструментите, които дават изпреварваща информация 
за сигналите за криза. Контролът се отнася до наблюдаването на вътрешните 
тенденции, които могат да повлияят на ефикасността на организационната 
структура на ВиК-оператора. Възможната неадекватност ще даде ход на 
започването на процес по организационно препроектиране като системно 
взаимообвързване между структура и стратегия. Съблюдаването на 
организационната адекватност е формата на контролиране на внедряването 
на стратегическия план в своята значимост като система на организиране на 
дейностите [3].  

При оперативния контрол тежестта на наблюдение е върху 
оползотворяването на ресурсите и дейностите на организацията. 
Оперативният контрол се извършва чрез измерване на резултатите, оценка 
развитието на плановете на организацията и да проверява периодично 
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съотносимостта между заложените в плана мероприятия и постигането на 
целите. Процедурите, в рамките на оперативния контрол, са напълно 
формализирани: установяване на критерии и стандарти, измерване на 
действителните резултати,  установаване на отклоненията, анализ на 
отклоненията.  

Министърът на регионалното развитие и благоустройство реализира 
държавната политика, по отношение дейностите по експлоатация, 
изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителни и 
канализационни системи и съоръжения на населените места и за предпазване 
от вредното въздействие на водите в границите на населените места. 
Договорните отношения между ВиК-оператора и Принципала ( МРРБ ) се 
описват с модела  “Принципал - Агент”. В основата на тази теория стои 
хипотезата за асиметрична информационна структура между принципал и 
агента. Моделът принципал-агент формализира конфликтите на интереси 
между двата вида участници от гледна точка на проблемите, свързани с 
видимостта на протичащите събития. Моделът споделя неокласическата 
концепция за фирмата, че управленските решения, са невидими за 
собствениците на фирмата. Ежедневните задължения на мениджъра 
предполагат по презумпция, че той разполага с повече информация от 
собствениците на фирмата. Възможностите, дефинирани в търговския закон 
(чл. 144) да се определя контрольор, който има конкретни цели за запазване 
имуществото и да дава отчет на собственика, се реализират от МРРБ чрез 
договор за контрол.  

Вътрешният контрол е дефиниран като процес, осъществяван от 
управленските органи на предприятието. Регламентира се като политики и 
процедури, въведени от ръководството на организацията, с цел да осигури 
разумна увереност, че целите й ще бъдат постигнати чрез : спазване на 
приложимото законодателство, изпълнение на вътрешните правила, наредби, 
инструкции, заповеди, както и съблюдаване на поетите договорни 
задължения; чрез осигуряване на достоверна, сигурна и пълна информация и 
нейното пълно разкриване; чрез ефективност на дейностите на организацията 
за постигане на най-добро съотношение между използваните ресурси и 
получените резултати; чрез ефикасност на дейностите на организацията за 
постигане на най-добро съотношение между заложените цели и очакваните 
резултати; чрез икономичност на дейностите на организацията за 
придобиване на необходимите ресурси с най-малко разходи, при спазване на 
изискванията за качество, количество и своевременност [4]. 

Управителят на ВиК-оператора е задължен да управлява ресурсите по 
законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин. Отговаря за 
осъществяване на финансовото управление и контрол във всички структури, 
програми, дейности и процеси свързани с дружеството, при спазване на 
принципите за законосъобразност,  добро финансово управление и 
прозрачност на дейността. Моделът за вътрешен контрол действащ в 
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България е инкорпориран под формата на система за финансово управление и 
контрол ( СФУК).  

Ако разгледаме държавните контролни органи през фокуса на 
неоинституционализма, според Дъглас Норт, институциите представляват 
набор от формални правила и механизми за тяхното принудително спазване 
[5]. 

Външният оперативен контрол върху услугата „ПБВ” е организиран на 
функционално-технологичен принцип. Нормативно са определени сферата на 
контролните им правомощия, нивото на контролно въздействие и 
контролираните параметри.  

Институцията Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
контролира спазването на нормативните актове, които уреждат финансово-
стопанската дисциплина и отчетната дейност на стопанските организации. 
Установява нарушения на финансово-стопанската дисциплина, както и 
индикатори за извършени финансови измами. Привлича към 
административно-наказателна и имуществена отговорност на виновните 
лица. Осигурява увереност, че целите на организациите се постигат чрез 
надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация, 
икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите в съответствие със 
законодателството, вътрешните актове и договори [6]. По оношение 
дейността на ВиК-операторите АДФИ не работи планово, а само по сигнали. 
Възниква риск да се извършват нарушения, които да не бъдат установени. 

Институцията Изпълнителна Агенция «Главна инспекция по труда» 
контролира спазването на трудовото законодателство, правата и 
задълженията на страните по служебното правоотношение, осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане 
на водоснабдителни и канализационни системи и при производството и 
работата с хлор.  

Институцията  Басейнова дирекция ( БД ) провежда държавната политика 
за управление на водите на басейново ниво. Контролира изпълнението на 
изискванията на издадените разрешителни; поддържането на минимално 
допустимия отток в реките; имисионното състояние на водите във водните 
обекти; замърсяването на водоприемниците и подземните води при аварийни 
ситуации и залпови изпускания; състоянието и правилната експлоатация на 
водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и 
подземните води и съоръженията за измерване на водните количества; 
проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции 
за отпадъчни води.  

Държавната политика в областта на опазване на водите на регионално 
ниво се осъществява от регионални инспекции по околната среда и водите 
(РИОСВ). Институцията РИОСВ контролира количеството и състава на 
заустваните отпадъчни води, включително от канализационните системи на 
населените места; замърсяването на водни обекти при аварийни ситуации и 
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залпови изпускания; спазването на изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг на отпадъчни води; състоянието и правилната експлоатация на 
канализационните мрежи на обектите, формиращи отпадъчни води, и на 
пречиствателните станции и съоръжения към тях; състоянието и правилната 
експлоатация на хвостохранилищата, шламохранилищата, насипищата, 
отвалите и системите за следене на сигурността им; изпълнението на 
условията и изискванията на издадените разрешителни за заустване на 
отпадъчни води, както и изпълнението на плановете и програмите от мерки 
за намаляване и прекратяването на замърсяването; 

Провеждането на държавната политика по опазване на общественото 
здраве и държавния здравен контрол по отношение на услугата «ПБВ» се 
осъществява от Регионални здравни инспекции (РЗИ). Институцията 
контролира качеството на питейната вода, санитарно-охранителните зони, 
лабораториите за изследване, резултатите върху здравето на потребителите. 
Използва два подхода за оценка качеството на питейната вода : оценка 
качеството на продукта „питейна вода” чрез физичните, органолептичните, 
химичните, биологичните, микробиологичните и радиологичните показатели 
на питейната вода; и оценка качеството на използваните технологични 
методи за достигане целевите нива на качеството на продукцията. 

При предоставянето на обществената услуга „питейно-битово 
водоснабдяване”  в условията на естествен монопол, ролята на потребителя е 
пасивна. Не се изследват техните потребности, мотиви и поведение. 
Потребителите не са в състояние да избират между местни конкурентни ВиК-
оператори. В качеството си на търговско дружество, ВиК-операторът 
притежава собствена информация за своите клиенти, изразена чрез 
подписаните потребителски договори и разработва специализирани 
програми, насочени към местния потребител, включващи : стратегия за 
обслужване на потребителите, политика за работа с потребителите, план за 
подобряване на обслужването на потребителите, план за разглеждане и 
отговор на жалби на потребители, анализ на социалната поносимост на 
предлаганите цени на ВиК-услугите.  

Общественият контрол притежава характеристиката на първична 
социална информация за управлението и съдържа информация за 
обществените потребности и оценка за тяхното задоволяване. Той е 
информационен източник относно забелязаните недостатъци в дейността на 
организацията и в органите на управление и има съществена роля за 
прогнозирането на обществени процеси и явления като осигурява 
своевременна предварителна информация за факти и обстоятелства, които 
очертават възможни неблагоприятни тенденции или откриват предстоящи 
промени в условията на управление. Превантивният характер на обществения 
контрол се базира на неговата систематичност и постоянност. Ежедневният 
контрол е ефективен  и всеобхватен като разкрива условията, които биха 
довели до възникване на нередности [7]. 

153



3.  Ефективност на контролните институции върху дейността на ВиК-
операторите 

В теоретичен план, общата цел на контролните институции е да 
защитават обществените интереси. На база получените резултати се 
разработват контролни въздействия, насочени към пресичане на слабостите и 
недостатъците и предложения до органа на управление за отстраняване им. 

За дефиниране и измерване на ефективността на контролните 
институции се използва целевия подход. Тъй като държавните контролни 
институции нямат финансово отчитани резултати, то ефективността им ще е 
измерима със степента на изпълнение на задачата. Те действат ефективно, 
ако е налице намаляване на щетите, злоупотребите, усъвършенстване на 
процедурите или подобряване на управлението. 

Прилаганият институционален модел на външен оперативен контрол във 
ВиК-сектора има следните недостатъци : 

• всяка от институциите работи сама за себе си, по различна методика 
изследвайки явления и процеси, които са включени в обхвата на контролната 
им дейност. Това поражда невъзможността една институция да използва 
резултатите от работата на другата. Съществуват различия в начините за 
документиране и докладване на резултатите от дейността. 

• не са създадени необходимите предпоставки за ефективно 
взаимодействие между самите контролни институции:  затруднена е 
координацията между тях, обмена на оперативна информация, 
предоставянето на резултати от предприети контролни действия.  

• не е предотвратено дублирането в контролните дейности (ненужни 
разходи на обществени средства) 

• не са конкретно формулирани отговорностите за виновно 
неизпълнение задълженията на отделните контролни институции.   

• част от контролните органи не са в състояние да предоставят 
качествен доказателствен материал, който да подобри на процеса по 
събиране на доказателства с цел изразяването на становище или търсенето на 
съответната отговорност 

• Взаимодействието в действията на контролните институции би 
постигнало икономии на обществени средства, би повишило ефективността и 
ефикасността в дейността на отделните контролни институции.  
Ограничител на ефективността: ползите от контрола трябва да превишават 
разходите за него.  

• не е създадена единна контролна информационна система.    
Взаимодействието между различните контролни институции следва да се 
търси чрез на изграждане на интегрирана информационна система, достъпна 
за всички тях. В информационната система следва да се въведе информация 
за: планирането на предстоящите контролни процедури; резултатите от 
осъществени контролни процедури; искания от една контролна институция 
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към друга за извършване на проверки. По този начин ще се осигури 
възможност за избягване на дублиране на контролни мероприятия, а от друга 
- ще се увеличи обхватността на контрола, като едновременно се изследват 
въпроси от интерес за всички участващи страни, ще се намалят обществено 
необходимите разходи. Резултатът от съвместяването на контролната дейност 
е получаването на богата и разнообразна информация за подконтролния 
обект, която може да служи за вземането на ефективни регулиращи решения.  
 
4. Заключение  

Съществуващият институционален модел на държавен контрол върху 
дейността на водните оператори е неефективен и не гарантира защита на 
общественият интерес при предоставянето на услугата „питейно-битово 
водоснабдяване”. Необходима е институционална промяна: създаване на 
национален орган за специализиран контрол върху управлението и 
ползването на природните води в България - Национална Агенция по контрол 
на водите (НАКВ). В случая, принудителното спазване на набора от правила 
[5], гарантиращи качеството на осъществявания контрол във ВиК-сектора, 
изисква държавна намеса.  

Нормативното изискване за средносрочно планиране дейността на ВиК-
операторите чрез пет-годишни БП, не е в състояние да намали параметъра 
«общи загуби» и показва трайна тенденция към увеличаване брака в 
продукцията и дейност с намаляваща ефективност. От друга страна, ДКЕВР 
не е в състояние да гарантира прозрачност в дейността на ВиК-операторите; 
да гарантира осведомеността на потребителите относно дейността на ВиК-
операторите; да постигне справедлив баланс за едновременната защита 
интересите на ВиК-операторите и на потребителите на услугата. НАКВ ще 
гарантира координирането и администрирането на стратегическия контрол 
върху БП на ВиК-операторите от страна на ДКЕВР. Ще осигури 
прозрачността върху дейността на ДКЕВР по отношение на стратегическия 
контрол върху българските ВиК-оператори.  

Като управленска функция контролът борави и създава информация. 
Тези данни служат за съпоставка и оценка на постигнатото. Създадената 
информация може да провокира нови проверки, смяна на методиката и 
формите на взаимодействие. Това ускорява контролния процес и повишава 
неговата разкриваемост. НАКВ ще реши три основни задачи: създаване на 
национална контролна информационна инфраструктура; създаване на 
интегрирана информационна система за оперативния контрол във ВиК-
сектора; осъществяване на контрол върху качеството на осъществения 
външен оперативен контрол. В резултат ще се елиминират: злоупотребата с 
господстващо положение от страна на естествените монополисти – ВиК-
операторите; вредните ефекти при предоставянето на услугата „ПБВ” 
(ценовата дискриминация); нелоялните търговски практики. Ще се гарантира 
икономическото обосноваване на цената на обществената услуга „питейно-

155



битово водоснабдяване”. 
Общественият контрол може да се осъществява само при наличието на 

достоверна и обективна информация. Налице е информационна бариера, 
която не осигурява условия за публичен достъп на потребителите до 
информация, поради липса на създадена и публикувана: Национална 
информационна система за ВиК-услугите; Национална информационна 
система за качеството на питейната вода. Не е предвидена възможност за 
независим арбитраж при възникване на неизпълнение на договорните 
отношения между страните. Съществува финансова бариера за ефективна 
правна потребителска защита чрез института „колективни искове” (наличие 
на висока съдебна такса). 

Съществува необходимост от практическо хармонизиране с европейската 
политиката за защита на потребителите, чиято цел  е да гарантира основните 
стандарти за здраве и безопасност, при предоставянето на услуги; да 
гарантира защитата срещу незаконни или нелоялни търговски практики; да 
гарантира информираността на всеки отделен потребител  относно  
политиките, които го засягат; да създаде свързана и обща среда за ефективно 
налагане на правилата за защита на потребителите в целия ЕС.  
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Abstract. This paper is part of a survey of the views of the stakeholders of education in 
"Landscape architecture". The purpose of this study is to help the process of updating and 
modernizing the curricula and programs for this specialty, so that future engineers to realize 
better labor market. The study compile the results of the opinion of employers in landscape 
architecture business, alumni and students of landscape architecture. This paper presents the 
part of the expertise that is based on the results of surveys conducted with students. 
Respondents were 120 students studying in the Faculty of Ecology and Landscape 
Architecture, in "Landscape architecture". Respondents are students of all courses. 

The study was done with the help of the operational program "Human resources" 2007-
2013 project "Updating the curriculum for majors in the faculty" Ecology and landscape 
architecture" on Schedule BG051PO001-3.1.07" Updating of curricula in higher education 
in according with the requirements of the labor market".  
Keywords: higher education, landscape architecture, labor market. 
 
1. Въведение 

В рамките на проект „Актуализация на учебните програми за 
специалностите във факултет “Екология и ландшафтна архитектура” по 
Схема BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във 
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда” по 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
2007-2013 беше проведено анкетно проучване с основна цел повишаване на 
конкурентоспособността на завършилите ландшафтни архитекти в рамките 
на обединения Европейски трудов пазар. 

В Лесотехнически университет е изградена съвременна образователна 
програма, която да позволи на обучаващите се в специалността да придобият 
необходимите знания, умения и компетенции за упражняване на професията. 
Образованието за професията „ландшафтен архитект“ е висше, а по 
изисквания на Международната Федерация на ландшафтните архитекти, 
приета 2005 г., може да бъде само редовна (full-time) форма на обучение [4, 
8]. Подготовката на обучаващите се е съобразена с изискванията на 
международни институции като IFLA (International Federation of Landscape 
Architects) и EFLA (European Federation for Landscape Architecture) [2, 7], 
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както и от национални институции МОН (Министерство на образованието) и 
НАОА (Национална агенция по обучение и акредитация). Прилаганите 
образователни методи и технологии   в ЛТУ целят да осигурят [5, 6]: 

 Изострена чувствителност към качеството на ландшафта; 
 Разбиране на изкуствата и хуманитарен подход към проектирането; 
 Способност да анализира проблемите от гледна точка на проектирането и 

физическите форми; 
 Техническа компетентност да транслира проекта в строителна дейност; 
 Умения в професионалната дейност (мениджмънт и икономически 

аспекти). 
Изброените изисквания към образованието по ландшафтна архитектура 

са формулираните от IFLA. Обучението в специалност „Ландшафтна 
архитектура“ в ЛТУ е съобразено с тези международни стандарти и  
фигурира в обобщаващ документ на федерацията, в който са публикувани 
образователните институции признати и акредитирани за обучение по 
специалността [10, 11]. Признаването на образователната степен „магистър” 
за специалност „Ландшафтна архитектура” от Международна организация 
като IFLA (International Federation of Landscape Architects) и публикуването 
на акредитираното учебно заведение, където се получава, дава възможност за 
налагане на професионална квалификация придобита в България на 
международния пазар на труда в тази област [3, 9]. 

 
2. Изложение 

В рамките на проучването бяха анкетирани 120 студента (от 290) – 41,4% 
от обучаващите се във ФЕЛА, специалност „Ландшафтна архитектура“ [1]. 

Общата информация, даваща разпределение по пол (фиг. 1), показва 
превес на анкетираните момичета 68,9% и само 31,1% са момчетата. 98,3% от 
анкетираните са в преобладаващата възрастова група от 19 до 24 години. 
Единици са студентите в следващата възрастова група над 25 г. 
 

 

 
Фиг. 1. Разпределение на анкетираните по пол 

На фигура 2 са представени резултатите от разпределението на 
анкетираните по курсове. Анкетираните от трети курс са 31%, следвани от 
първи курс – 26%,втори курс -15%,  пети-19% и четвърти 9%. Това 
относително балансирано разпределение на анкетираните дава възможност за 
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събиране на по-пълна информация, относно очакванията и оценката на 
студентите, както на входа, така и на изхода на образователната специалност. 

 

Фиг. 2. Анкетирани по курс на обучение 

В резултат на направената оценка 2/3 от студентите смятат изучаваната 
от тях специалност като „модерна и перспективна“ (фиг.3). Тази оценка е 
отражение на търсенето на тази образователна специалност в годините, тя е 
една от най-атрактивните в университета, предоставяща възможност за 
получаване на професия с добро практическо приложение.  

 

Фиг. 3. Оценка на специалността от анкетираните студенти 

Тази част от студентите (27%), които са оценили специалността, като 
такава „с неясни перспективи“ са уплашени от променящите се 
икономически реалности в последните 4-5 години. В резултат на 
икономическата криза се наблюдава свиване на пазара на ландшафтно 
архитектурната дейност, най- вече в частния сектор, и притесненията на 
студентите са обясними. В този резултат се включват отговори на второ и 
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третокурсници, които още не са добили представа за комплексността на 
образователната програма, която им дава конкретни практически знания, 
умения и компетенции. Все още студентите по ландшафтна архитектура 
виждат своето развитие само в частния сектор. Непознаването на пазара на 
създаване и предлагане на публичните блага, каквито са голяма част от 
зелените градски територии, е насока за конкретна промяна в образователни 
програми от специалността. 

 

 
Фиг. 4. Резултати от оценка на учебните програми и съответствието им  

с пазара на труда 
 

Резултатите от въпроса (фиг. 4), дали учебните програми отговарят на 
пазара на труда са съсредоточени в „да“- 3%, „по-скоро да“- 39% , „не знам“ 
– 22 % и „по-скоро не“ - 31 %. Има известен баланс в отговорите „по-скоро 
да“ и „по-скоро не“, което е обяснимо поради факта, че студентите в отговор 
на този въпрос по-скоро предполагат, отколкото да имат практически пазарно 
наблюдение. 
 

 

 

Фиг. 5. Оценка на академичната етика 

В по-голямата си част студентите оценяват академичната етика като 
„добра“ и „много добра“ – общо 55%, 38% от тях я смятат за „задоволителна“ 
и едва 7% я оценяват като „незадоволителна“ (фиг. 5). Тези резултати 
показват академични, етични и добри взаимоотношения на участниците в 
образователния процес. Този процес следва да се развие в посока на 
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подобряване на академичната етика от една страна , а от друга да бъдат 
наложени принципи на професионална етика в ландшафтно архитектурната 
дейност. Етичните кодекси са част от съвременните отношения в и извън 
рамките на организациите и имат определено приложение в образователните 
програми. 

 

 

Фиг. 6. Професионална подготовка за добра реализация 

На фигура 6 са представени резултатите от оценката на студентите, за 
това дали придобиват образователна подготовка за по-добра реализация в 
практиката. Въпреки, че отговорите са по-скоро предположения на 
студентите позитивен е факта, че положително отговарят над половината от 
тях. Притеснителен е факта, че 24% от тях нямат мнение. Това означава, че 
от една страна те не са уверени в придобитите знания и умения, а от друга не 
търсят достоверна и съвременна информация за условията и изискванията на 
пазара на труда в ЛАД. 
 
3. Заключение 

Анализирайки мнения и препоръки на студентите към учебните 
програми, коментарите могат да бъда обособени в препоръки свързани с: 

 Премахване на общообразователни предмети за сметка на 
специализирани; 

 Обучение в допълнителни компютърни програми; 
 Максимално интерактивно представяне на учебния материал; 
 Провеждане на повече практически занятия; 
 Преструктуриране на учебните планове в различни обучителни 

направления (проектантско, техническо и биологично). 
В процес на тълкуване трябва да бъде отчетено, че учебните планове на 

специалността следват определена образователна комплексност, която да 
отразява залегналите в НКР придобити знания, умения и компетентности за 
ниво 7. С други думи балансът между общообразователни и специализирани 
предмети е определен в зависимост от образователното направление и 
развитието на конкретни професионални компетентности.  
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Компютърното обучение е застъпено в голяма степен в програмата, но 
нуждите от допълнителни курсове могат да бъдат поставени като възможност 
за избираеми дисциплини. Оценявайки предимството на интерактивното 
представяне на учебния материал очакванията на студентите са, че всяка 
дисциплина може да бъде представена по този начин. Тези методи, обаче не 
следва да се абсолютизират, защото комбинацията от различни форми на 
представяне на учебния материал в някой случаи е по-ефективно. 
Препоръката за повече практически занятия има значение за откриване на 
точните форми на провеждане на упражненията, които реално са част от 
практическото обучение. Представянето на практически казуси и поставянето 
на задачи за тяхното решаване е част от обновяването на учебните програми 
с цел да отговарят максимално на условията от практиката на дейността. 

Интерес представлява мнение на студент, който смята че поставените за 
решаване казуси и задачи са ограничени само в рамките на учебните часове. 
В тази връзка системата за трансфер на кредити ясно формулира 
необходимото време за работа върху поставени задачи, най-общо 50/50 
работа в учебен час и работа извън учебен час. Т.е. тази препоръка е поради 
непознаване на условията за придобиване на кредити, което изисква 
предоставяне на допълнителна информация за тази система посредством 
информационни материали. Тук може да се постави и въпроса доколко са 
мотивирани студентите да искат и да получават повече познания.Каквито и 
усилия да бъдат положени за актуализиране на учебните програми, няма да 
бъдат постигнати резултати, ако не е на лице ясната, индивидуална 
мотивация на всеки студент. 

Преструктурирането на учебните планове в различни образователни 
направления е интересна препоръка, която има резон от гледна точка на 
студентските интереси и от гледна точка на практиката в ландшафтно 
архитектурната дейност. Тази препоръка е свързана с избора на пакет от 
избираеми дисциплини, които да дават повече познания в съответното 
направление. Информацията за съдържанието и практическата насоченост на 
избираемите дисциплини трябва да се предоставя като информация в 
началото на обучението по специалността. Освен това трябва да се представи 
логическата връзка на тези дисциплини в рамките на пет годишния период на 
обучение. 

Мненията свързани с практическо обучение и контакти с потенциални 
работодатели са обединени около препоръки за осъществяване на преки 
контакти с работодатели във времето на обучение и организиране на 
практически стажове. Тези препоръки поставят сериозната институционална 
задача да се работи в посока създаване на кариерен център с необходимата 
база данни.  

Друга стъпка в тази посока през последната година е участието на ЛТУ 
в проект „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2007-20013 г.“. Част от студентите в 
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специалност „Ландшафтна архитектура“ участваха и участват в 
предоставените възможности по програмата. 

За да се търси осъвременяване на учебното съдържание изцяло като 
отражение на пазарните реалности е необходима комплексна оценка от 
всички заинтересовани страни. Важно е мнението на студентите, но е от 
изключителна важност мнението на работодателите, защото те са хората 
работещи в реална пазарна среда. За да се постигне максимално добър 
резултат от проведеното изследване е необходимо да бъдат елиминирани в 
голяма степен елементите, даващи неопределеност на условията на пазара на 
труда. С анализ на резултатите от проведените анкети сред работодатели, 
бивши възпитаници и студенти, изследването се опитва да постави основните 
линии на поведение на образователната институция при осъвременяване на 
учебните програми и предлагане на образователен продукт с високо качество. 
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1. Въведение 

Политиката има глобален характер и обхваща всички сфери на социалния 
живот. Политиката, е уникална спойка на обществото и изпълнява 
специфична социална роля в него. 

Дефинирането на понятието „политика“, търпи развитие със самото 
развитие на човешката цивилизация. Най-старата доктрина за политиката в 
европейската политическа традиция, са формирали представителите на 
Атинската школа. През 20 век  Маркс Вебер дефинира политиката като 
„стремеж на човека към участие” в обществените работи, „за оказване на 
влияние върху контрола и разпределението на ценностите чрез властта”.  
Дейвид Труман определя политиката като основен инструмент за 
разрешаване на конфликтите между отделните групи в обществото. Робърт 
Дал я оценява като средство, целящо да постигне компромиси между 
основните човешки маси в обществото. Проф. М. Семов я определя като 
средство за превръщане на частните интереси във всеобщи (обществени). 
Проф. Г. Карасимеонов пише, че политиката е съвкупност от социални 
отношения, чийто характеристики са общовалидни и задължителни норми. 

Политиката може да се определи най-общо като провеждане на планиран 
курс на действия, насочени към постигане на определени резултати. Може да 
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се каже също, че политиката е съвкупност от правила, които определят 
насоките на действие в определена сфера на човешката дейност. 

От гледна точка на стопанската организация политиката трябва да се 
разглежда като съвкупност от принципи (правила), които организацията 
спазва, при изпълнението на отделните видове дейности за постигане на 
стопанските и цели. 
Тя е избор на основни ценности, цели и правила, прилагани както на 
стратегическо, така и на тактическо и оперативно равнище. 
Организационните политики са и средство за хармонизиране на различните 
интереси вътре в и вън от организацията, при осъществяване на отделните 
видове дейности. 
 
2. Стопанска и осигурителна политика на организацията 

Стопанската политика на организацията може да се определи като 
комплекс от идеи, опит, правила и очаквания, които определят действията за 
постигане на желаните, предварително набелязани цели. При нейното 
определяне се анализират: 

- програмите и плановете за действие и насоките за извършване на 
основните дейности в организацията; 

- степента на централизация и децентрализация при управлението на 
организацията; 

- основните ценности и приоритети на организацията. 
Стопанската политика, трябва да даде определена насока за: 
-  цялостното и комплексно поведение на организацията; 
- състоянието, динамиката и тенденциите във външната и вътрешната 

среда на организацията; 
- властовите взаимоотношения в организацията. За реализацията на всяка 

политика е необходима власт. Затова реализацията на властта е неизменна 
съставна част на стопанската политика на организацията. 

Стопанската политика на организацията може да бъде разгледана и във 
функционални разновидности – осигурителна, финансова, технологична, 
екологична и др. 

Теоретическата страна на осигурителната политика е съвкупност от 
възгледи, анализи, теоретични обобщения относно същността, обхвата, 
начините на регулиране на различните осигурителни отношения. Формулира 
принципите и закономерностите на развитие на осигурителните отношения. 

Практическата страна на осигурителната политика акцентира върху 
обхвата, формите, средствата за въздействие за постигане на определени 
цели, а именно осигурителна защита и сигурност на сътрудниците. Тя е 
политика на социалното развитие, политика свързана с регулиране на 
процесите равенство и неравенство. Осигурителната политика регулира 
отношенията между индивидите във връзка с тяхната собственост, труд, 
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условията на труд, разпределението на доходите, потреблението, социалното 
осигуряване, културата и образованието. 

Осигурителната политика на стопанската организация насочва, 
регулира отношенията между организацията и взаимносвързаните и 
взаимодействащи си с нея социални субекти (сътрудници, определени групи 
от тях и други общности). 

Осигурителната политика на стопанската организация е съвкупност от 
действия, насочени към регулиране на осигурителните отношения между 
организацията и работещите в нея сътрудници, както и между организацията 
и други социални образувания чрез систематично следване на обединяващи 
осигурителни цели. Осигурителните отношения и проблеми, се формират не 
само по повод на условия на заплащане на труда, социално-битово 
обслужване, почивка и др., а и по повод начините за подбор и развитие на 
кадрите, гарантиране на тяхната социална сигурност, адаптирането им към 
бързосменящите се технологии, изисквания и организиране на труда. 
Осигурителните проблеми възникват и от въздействието на дейността на 
организацията върху заобикалящата я социална среда: населеното място, 
региона, обществото като цяло. Във високоразвитите страни за резултатите от 
дейността на организациите, се съди не само по икономическите показатели, 
но и по редица осигурителни индикатори като: подпомагане на екологични 
програми, програми за обучение, равнище на цени и заплати и др. 

Функциите на осигурителната политика на стопанската организация са: 
- гарантираща – поемат се трайни ангажименти на организацията към 

нейните сътрудници; 
- разпределителна – заделя средства, или оползотворява държавни 

средства за определени осигурителни цели; 
- интегрираща – укрепва чувството на индивидите за принадлежност към 

дадена трудова общност; 
- производствено-икономическа – осигурителните проблеми и начините 

за решаването им се превръщат в мотив за трудова и творческа активност; 
- обществена – съблюдаване на екологична политика, подпомагане на 

социални програми. 
Субекти на осигурителната политика на стопанската организация са: 

собствениците, мениджърите, синдикатите, различните органи за участие на 
сътрудниците в управлението – представители на сътрудниците, съгл. 
Кодекса на труда и др. 

Обекти на осигурителната политика на стопанската организация са 
многообразните осигурителни отношения и процеси и осигурителните 
проблеми на тяхна основа в рамките на организацията, както и между 
организацията и други външни социални субекти. Тези отношения и процеси 
възникват по следните поводи: 

- наемане и освобождаване на работници и участието им в дейността на 
организацията на акционерен принцип; 
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- квалификация, преквалификация и пренасочване на нова работа; 
- определяне на работните заплати и други форми на мотивиране; 
- адаптиране на работниците към бързопроменящите се условия на труд; 
- допълнителни форми за осигуряване и подпомагане; 
- социалните дейности, облекчаващи бита, отглеждането на децата и 

комуникациите на сътрудниците; 
- за създаване на сигурност и психокомфорт; 
- взаимоотношенията на стопанската организация с общината и с други 

социални общности; 
- изграждане на социална инфраструктура. 

 
3. Обхват на осигурителната политика на стопанската организация 

При разработване на осигурителна политика на дадена организация, 
мениджърите следва да спазват определени принципи: 

- децентрализираност – осигурителната политика на стопанската 
организация е локална инициатива с доброволно организирана дейност, която 
се финансира основно от собствени средства; 

- автономност – самостоятелност по отношение на държавната политика; 
- конкретна адресираност – към точно определен кръг потребители. 

В резултат на този принцип се увеличава разликата в доходите на хора с 
еднакви професии, работещи в различни организации; 

- персонализация на социалните мерки и действия – съобразяване с 
избора на индивида – каталог от избираеми социални придобивки, който се 
среша в големите организации; 

- липса на унифицирани нормативи – прдържането към определени 
нормативи е невъзможно, тъй като осигурителната политика на стопанската 
организация зависи от нейното икономическо състояние. Това е отличие от 
държавната политика, където осигурителните плащания са подчинени на 
нормативни изисквания; 

- обвързаност – с целите и резултатите от организационната дейност. 
Обхватът на осигурителната политика на стопанската организация се 

определя от  съвкупността на осигурителните отношения, които тя регулира. 
Формирането на обхвата и сферата на осигурителната политика на 
стопанската организация зависи от: 

- мястото и значението, което отделя стопанската организация на 
социалните дейности и функции в цялостната си организационна политика и 
от средствата, които заделя за тях; 

- наличие, или липса на държавни стимули за развитие на корпоративните 
осигурителни дейности (освобождаване от данъци на сумите за социални 
разходи); 

- характера на трудовите и осигурителните отношения. 
Обхватът на осигурителната политика на стопанската организация е 

широк и обхваща не само дейностите, в които се използват собствени 
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средства за осигурителни нужди на сътрудниците, но и дейности, в които се 
използват чужди средства. 

Според формата на предлаганите осигурителни придобивки, дейностите 
по изпълнение на осигурителната политика на организациите, се разпределят 
в следните няколко направления, които са показани на Фигура 1: 
1. Осигурителни плащания – помощи, обезщетения, добавки, застраховки и 
др. 
2. Осигурителни услуги – здравно обслужване, социално-битово обслужване 
и др. 
3. Трудово-организационни и трудово-регулиращи дейности със социални 
последствия – квалификационни курсове, гъвкав режим на работа и др. 
4. Социално-интегриращи дейности – общи събрания за рязясняване целите и 
стратегията на организацията, консултации със сътрудниците, честване на 
юбилеи, общи тържества, излети и др. 

 
Фиг. 1.  Дейности за изпълнение на осигурителната политика на организацията 
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Дейностите по осъществяване на осигурителната политика на 
организацията, се разпределят в следните насоки: 
- регулиране на отношенията по повод наемането, освобождаването и 
трудовото участие на сътрудниците, които са извън обсега на Кодекса на 
труда и синдикалните споразумения на национално и отраслово равнище 
– системи за подбор и оценка на кадрите, собствени критерии за 
освобождаване от работа, справедливи системи за оценка и заплащане на 
труда, система за премиране, изработване на програми за движение на 
кадрите – възходящи и низходящи кариери, програми за повишаване 
образованието и квалификацията на кадрите, гъвкави модели за организация 
на труда; 
- регулиране на отношенията между организацията и сътрудниците й по 
повод социалните последици от различни нововъведения и промени – 
програми, във връзка с въвеждане на нови технологии и своевременно 
информиране на персонала; кризисни консултации – съвети от социални 
работници; програма за подпомагане съкратените от работа; програма за 
обучение на тези, които могат да останат след въвеждане на новите 
технологии; обучение на ръководните кадри, относно методите на управление 
при променилите се обстоятелства; 
- регулиране на отношенията между организацията и сътрудниците й, 
произтичащи от измененията в икономическата конюнктура, равнище и 
качество на живот и участие на организацията в международната 
интеграция – запознаване на сътрудниците с пазара на произвежданата 
продукцията  и доколко търсенето ще гарантира тяхната работа; информация 
за намеренията на организацията да участва на международния пазар, за 
сливане с други стопански субекти и за участието на външни капитали – 
посочване на последиците за сътрудниците; споразумение за начина на 
реакция на инфлацията; програма за допълнителни работни места при 
ползване на субсидии от държавата; 
- участие на организацията в решаване на осигурителни проблеми, 
произтичащи от причини, извън трудовата дейност – частично работно 
време за жените майки, заплащане от работодателя на гледане на деца, 
разкриване на детски градини към големите организации, профилактични 
прегледи за сметка на стопанската организация; допълнителна здравна 
осигуровка, застраховане на собствените сътрудници; материално 
стимулиране за водене на здравословен начин на живот – спортуване, отказ от 
пушене; добавка към заплатата на сътрудници, които не са ползвали отпуск 
по болест през годината; програми за диетично хранене; антистрес програми; 
програма за гъвкаво пенсиониране; кредити от организацията за покупка на 
жилище; еднократни помощи на отделни работници при инцидентни нужди, 
безплатно или по-евтино хранене 
- регулиране на осигурителните отношения и проблеми между 
териториалната и трудовата общност и организацията като цяло – 
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програма за екологизиране на производството, участие за подобряване на 
инфраструктурата, за намаляване на безработицата и др.; 
- регулиране на отношенията между организацията и обществеността, 
във връзка със задължението й да задоволява определени обществени 
потребности – стимулиране на демографските процеси - подпомагане на 
самотни родители, провеждане на цялостна политика на привличане на 
инвестиции; териториално разполагане на структурите на организацията в 
райони с висока безработица, за да се осигури заетост. 

Модерна мярка е предлагане на каталог от осигурителни услуги на 
сътрудниците, който е с определен лимит и в рамките на този лимит те могат 
да избират услуги. 
 
4. Заключение 

За разработване на ефективна осигурителната политика на организацията, 
съответните управленски кадри следва да се стремят тя да осигури 
подходящи условия за: 
- здравословни условия на труд, съхраняване на здравето на сътрудниците, 
организиране на периодични медицински прегледи; 
- съхраняване на работната сила, повишаване на квалификацията и 
преквалификация на сътрудниците в организацията; 
- социална справедливост при разпределяне на разходите за осигуряване 
между отделните сътрудници; 
- подпомагане на сътрудници със специфични нужди – млади майки, 
пострадали при трудова злополука; 
- отчитане на индивидуалния принос на сътрудника за дейността на 
организацията и резултатите от нея. 

Това изисква от управленския персонал да отчита непрекъснато промяната 
във факторите на външната среда на стопанската организация, особено 
поведението на потребителите и конкурентите. От факторите на външната 
среда с косвено действие, особено внимание трябва да се обърне на 
технологичното развитие, свързано с предмета на дейност на съответната 
стопанска организация. 

Оптималната осигурителна политика на организацията, изисква 
периодично разработване на нови системи за заплащане на труда и 
осигуряване, съобразени с изменящите се пазарни условия. 

Характерно за осигурителната политика на стопанската организация е, че 
тя не трябва да се прави за сътрудниците, а заедно с тях, т.е. отчита оценките, 
предпочитанията и избора на работещите в нея. Добрата осигурителна 
политика трябва да предлага решения, които са в интерес и на организацията 
и на сътрудниците. 

Липсата на адекватен модел на осигурителна политика в организацията, би 
довело до социално напрежение и конфликти между работодатели и 
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сътрудници, което се отразява зле на имиджа на стопанската организация и на 
нейната конкурентноспособност. 

Осигурителната политика на стопанската организация дава насока на 
целите, правата и задълженията на организацията по отношение на членовете 
на персонала, както и на колектива по отношение на организацията. 

Осигурителната политика на стопанската организация не може да се 
свежда само до набор от осигурителни придобивки, а до цялостната политика 
на организацията, която трябва да изгражда и регулира дългосрочни 
взаимоотношения между нея и сътрудниците. Тя трябва да очертава 
перспективата на персонала и на всеки сътрудник, в рамките на цялостната 
перспектива за развитие на организацията. Осигурителната политика на 
стопанската организация трябва да регулира и взаимоотношенията на 
организацията с обществото. Социално-осигурителните функции на самата 
организация излизат извън традиционното регулиране на взаимоотношенията 
между нея и нейните сътрудници и се разпростират към взаимоотношенията 
на организацията с териториалните, социално-демографските, етническите и 
други общности. 

Сериозното отношение към проблемите на осигурителната политика на 
организацията изисква нейният обхват, нейните цели и задачи да се 
разглеждат в процеса на тяхното развитие, както и в контекста на 
взаимодействието й с други области на социалната дейност. 
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Abstract. The administrative service of the Library and Information Center at the Technical 
University - Sofia aims to provide readers different administrative services in order to 
enlarge their knowledge in the desired field. The study was done to check the level of the 
current state of the services provided by the Library and Information Center and what the 
opinion of the readers regarding the public services is. The results were obtained by 
processing the data by using the software product SPSS (Statistical Package for Social 
Science) - statistical package for social sciences. After analysis of the results it was 
concluded that students' opinion for administrative service in the Library and Information 
Center was positive and they have proposed recommendations for its improvement. 
Keywords: Administrative services, Library and information center, Administrative service, 
Data base, Information resources. 
 
1. Въведение 

Библиотеката при Технически Университет – София или т. нар. 
Библиотечно – информационен център (БИЦ) има за цел да предостави на 
читателите различни административни услуги; достъп до различна 
техническа, икономическа, стопанска и друга литература; достъп до 
Интернет, които да помогнат на студентите да подобрят и разширят своите 
знания в областта, в която искат да се развиват или по отношение на 
специалността, която изучават. 

Проблемът, разглеждан в настоящия доклад е какво е административното 
обслужване на БИЦ в ТУ – София и неговото управление; какви видове 
административни услуги се извършват по отношение на студентите, доколко 
те са запознати с тях; и каква част от студените се възползват от тях, за да 
обогатят своите знания.  
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Изследването е направено, за да се разбере доколко студентите използват 
услугите на БИЦ и тяхната полезност, доколко библиотеката допринася за 
предоставяните услуги да улеснят и подпомогнат по най-добрия начин 
подготовката по даден научен или учебен проект или предмет, курсова или 
дипломна работа.  

Задачите на изследването са: да се установи до каква степен се използват 
административните услуги на БИЦ; да се направи анализ и оценка на 
административното обслужване на библиотеката с цел да бъдат 
оптимизирани някои видове услуги, за да бъдат от полза на повече 
потребители.  

Изследването е проведено и за да се провери какво е текущото състояние 
на административните услуги, които се извършват от БИЦ. Значението 
на решението на дадения проблем е по какъв начин да се предостави 
необходимата информация на студенти, докторанти, служители и 
преподаватели за административните услуги, които се извършват от БИЦ, 
така че с помощта на тях читателите да допринесат за своето успешно 
развитие в дадена област: инженерна, техническа, икономическа и други. 

Обект на изследване е БИЦ при Технически Университет – София. 
Предмет на изследване е административното обслужване на БИЦ, 

свързано с разширяване на познанията на читателите и предоставяне на 
достъп до нужната им литература и компютри. 

Целта на изследването е да се проучи колко студенти се възползват от 
библиотеката, колко то тях са доволни от административните услуги, които 
се предлагат и какви подобрения могат да се направят, за да се мотивират 
още повече студенти да посещават БИЦ. 

За постигане на целта и задачите на изследването е разработен анкетен 
формуляр, състоящ се от трите части и техния принос в изследването. 

Основният принос на изследването е разкриването на слабости в 
организацията на дейността и препоръки за предприемане на мерки за 
тяхното отстраняване. 
 
2. Характеристика на библиотечно-информационен център 
 
2.1. Библиотечно-информационен център 

Библиотечно-информационният център (БИЦ) при Технически 
университет – София води началото си от 1946 г. като част от библиотеката 
на Държавната политехника. До 1994 година библиотеката на тогавашното 
МЕИ (днес Технически Университет - София) е била филиал на библиотеката 
към Висшите технически институти. След това, при сливането на два 
библиотечни филиала и Бюро за научно-техническа информация, е образуван 
Библиотечно-информационният център. Днес БИЦ при Технически 
университет – София се развива бързо като съвременна университетска 
библиотека. 
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БИЦ предлага широк спектър от библиотечно-информационни услуги на 
базата на собствени и външни източници: устни и писмени библиографски 
справки, библиографски списъци за дипломанти, търсене в on-line бази 
данни. Регистрираните читатели са над 7 200, а посещенията – над 50 000 
годишно. Читалнята разполага с 55 читателски места, от които 11 
компютъризирани с достъп до Интернет, а също с принтер, скенер и ксерокс. 

БИЦ координира, обобщава и методически подпомага дейността на три 
факултетски библиотеки на територията на Технически университет – София. 
БИЦ е член на следните библиотечни организации: Българска библиотечно-
информационна асоциация, Български информационен консорциум, 
Международна асоциация на библиотеките при технически университети 
(IATUL) и  Асоциация на европейските научно-изследователски библиотеки 
(LIBER). 

През отчетния период БИЦ продължава развитието си като съвременна 
университетска библиотека. Цифровите изражения на основните дейности са 
следните са показани в таблица 1. 
 

Таблица 1. Отчет за периода 01. 10. 2010 г. – 31. 01. 2012 г. 
 

№ Основни дейности Цифрови 
изражения 

1 Записани читатели 1 543 
2 Посещения в заемна служба 16 754 
3 Посещения в Читалня 5 832 
4 Справки в Справочно-информационна служба 1 006 
5 Посещения в електронния каталог WebOPAC 33 425 
6 Библиографски записи в електронния каталог 

WebOPAC 
1 039 

7 Постъпили библиотечни единици (книги, списания, 
дисертации) 

2 863 

 
 
2.2. Организационна структура на управление на БИЦ 

Организационната структура на управление на БИЦ към Технически 
университет – София е показана на фигура 1. 

 
 
 
 
 

 
 

174



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Организационна структура на управление на БИЦ 
 

Организационната структура на управление е линейна, тъй като се 
характеризира с ясни йерархични линейни връзки и с възможността за пряко 
въздействие върху подчинените. Общият брой на персонала в БИЦ е 11 
човека. 

Всеки отдел има определени функции, които изпълнява. 
Заемна служба – тук става регистрация за записване в библиотеката на 

читатели (студенти, докторанти, преподаватели, служители на ТУ-София). 
Заемната служба извършва заемане и приемане на книги за дома. Външните 
лица (извън ТУ-София) могат да ползват библиотеката срещу 2 лв. такса на 
ден.  

Справочна служба – подпомага за намирането търсената литература от 
читателя. Извършва копирни услуги. Извършва МЗС (междубиблиотечно 
заемане). Изработва справки: библиотечни, библиографски и тематични. 
Дава пояснения за търсенето на литература в библиотеката. Открива 
търсения материал при затруднения. При нужда от по-подробна информация 
по конкретна тема (за дипломна или курсова работа), запознава с 
допълнителните информационни ресурси (бази данни) на библиотеката.. 

Само отделите „Заемна служба“ и „Справочна служба“ работят с 
читатели. 

Комплектуване и обработка – този отдел се състои от два по-малки 
отдела: „Книги“ и „Периодика“ В отдел „Книги“ се обработва цялата 
новопостъпила литература. Служителите от този отдел правят 

Директор 

Заемна служба Справочно-
инф. служба 

Комплектуване 
и обработка 

Периодика Книги 
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ретроспективни списъци за търсена литература (литература, която е била 
търсена преди години и сега се търси отново). Извършва се инвентаризация и 
отчисления на библиотечния фонд. Отдел „Периодика“ прави абонамент на 
списания; когато те пристигнат се обработват и се нареждат по съответните 
рафтове в библиотеката.  

 
2.3. Технологично развитие и усъвършенстване на програмното 
осигуряване и WEB предоставянето на дейностите на центъра 

Осъществява се системно и приложно програмно осигуряване на LINUX 
и Windows платформите, като е извършена текуща настройка и оптимизация 
на системните параметри на сървърите на БИЦ и е въведено в експлоатация 
ново мрежово устройство за съхранение на данни. Текущо се поддържат и 
развиват WEB-страниците на БИЦ. 

 
2.4. Достъп до бази данни 

Една от административните услуги, които извършва  БИЦ е да разполага 
с бази данни, които осигуряват достъп на читателите до  най-старата 
пълнотекстова платформа – EBSCOhost. Тя продължава да бъде и най-
използваната, въпреки че не е специализирана в областта на техническите 
науки. Платформата предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани 
мултидисциплинарни и специализирани бази данни – Academic Search 
Premier, Business Source Premier, MasterFile Premier, Newspaper Source, 
Medline, ERIC. За изтеклия период от читатели (студенти и преподаватели) 
на БИЦ има проведени общо 14 067 търсения, в резултат на които са 
използвани в пълен текст 4 221 статии и само резюме за 1 713 статии. 

EBSCOhost предлага достъп чрез парола до пакет от пълнотекстови и 
анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни – Academic 
Search Premier, Business Source Premier, MasterFile Premier, Newspaper Source, 
Medline, ERIC. За изтеклия период от читатели (студенти и преподаватели) 
на БИЦ има проведени общо 8 317 търсения, в резултат на които са 
използвани в пълен текст 734 статии и само резюме за 655 статии. 

 
2.5. Библиотеки  

Друга административна услуга на БИЦ е електронния каталог, до който 
имат достъп всички читатели, които пожелаят (дори и външни лица за ТУ-
София), тъй като той се намира в Интернет. На порталния сайт на 
Технически Университет – София, Библиотеки: www.tu-sofia.bg/index.html е 
публикуван електронния каталог на БИЦ, който има следните раздели: 

 Библиотечно-информационен център – полезна информация и 
контакти; 
 Заявка за поръчки от факултетите на ТУ; 
 Ръководство за търсене в електронния каталог и базите данни на 
БИЦ; 
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 Кратко ръководство за достъп до базите данни на БДС в БИЦ; 
 Препоръки за библиографско цитиране. 

 
2.6. Административни услуги за читатели 

За да може читателите да ползват библиотеката на ТУ-София трябва 
първо да се регистрират в БИЦ. За студенти, докторанти, служители и 
преподаватели на ТУ-София се заплаща годишна такса., и се издава 
електронна карта, която служи за влизане и излизане от БИЦ. За външни лица 
на ТУ-София, които желаят да ползват услугите на БИЦ заплащат дневна 
такса от 2 лв. За тях няма годишна такса, т. е. те заплащат само дневна такса.  

Необходими документи за регистрация на и годишна такса, която се 
заплаща от потребители са показани в таблица 2.  

 
Таблица 2. Регистрация на потребители 

 
Потребители Необходими 

документи 
Годишна такса и брой 
книги за заемане 

Студенти заверена студентска 
книжка от ТУ-София, 
валидна ISIC карта, 
документ за 
самоличност 

2,00 лв./1 год. – право 
на заемане – 5 книги, за 
период – 2 и 6 месеца 

Докторанти валидна ISIC карта, 
документ за 
самоличност, заповед 
на Ректора 

2,00 лв./1 год. – право 
на заемане – 10 книги, 
за период – 2 и 6 месеца 

Преподаватели и 
служители 

Валидна ITIC карта, 
служебна карта/ 
служебна бележка, 
документ за 
самоличност 

5,00 лв./1 год. – право 
на заемане 
преподаватели – 10 
книги за период – 2 и 6 
месеца; служители: 5 
книги за период – 2 и 6 
месеца 

Външни читатели Документ за 
самоличност – не е 
задължително 

2,00 лв./1 ден – за 
работа само в читалня 

 
Административни услуги за читатели: 
 Ползване на материали на място в читалня 
Читалнята на БИЦ се ползва след показване на читателска карта или 

касова бележка за платена дневна такса (за външни и нерегистрирани 
потребители). 

 Електронни ресурси и услуги 
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Електронен каталог – книги, дисертации, годишници и др.; електронни 
книги; списания. Те се намират на уебадрес: http://81.161.254.17/eosweb/opac/ 

БИЦ е информационен център на: 
 Български институт за стандартизация (БДС); 
 Патентно ведомство (ПВ). 

Читателите на БИЦ могат да използват бази данни на свободен достъп. 
Те могат да се видят на порталния сайт на ТУ-София: 
http://81.161.254.17/eosweb/opac/. Това са бази данни, достъпни от всеки 
компютър в мрежата на ТУ-София (без пароли). Те са следните: 

 Science Direct – това е най-голямата база данни с пълни текстове 
от научни списания! Обхваща огромен брой списания и книги от 2003 г. до 
днес. Тематичният обхват е: физически и инженерни науки, селскостопански 
науки и биохимия, молекулярна биология, социални и хуманитарни науки, 
хуманитаристика и други. Дава големи възможности, улесняващи процеса на 
научната работа. 

 SpringerLink – това е световно известна база данни, позволяваща 
достъп до над 2000 издания, като броят им нараства ежедневно! Тази база 
данни обхваща научни списания в областта на химията, материалознанието, 
компютърни и технически науки, математика, статистика, физика и други.  

 Emerald Engineering package – това е фундаментална база данни 
с инженерна насоченост. Тя е достъпна онлайн от 1994 г. Обхваща 19 
списания /повече от 10 000 пълни текстови статии/. Обновява се ежемесечно. 

 EBSCOhost (Academic Search Complete) - това е пълна текстова 
база данни, която може да се ползва и извън мрежата на ТУ-София. Като се 
влезе на порталния сайт в електронен документ е публикувано потребителско 
име и парола за ползване на база данни, които могат да видят от всеки 
читател. Тази база данни обединява 11 научни раздела, съдържащи над 7 900 
печатни издания в пълен текст, над 6 800 от които peer-reviewed и над 11 900 
индексирани и анотирани статии с ежедневна актуализация във всички 
области на науката. 

 Scopus – най-голямата база данни от реферати и цитати в света. 
Съдържанието й покрива повече от 20 000 заглавия от повече от 5 000 
международни издателя: 

• 19 500 рецензирани списания и сборници от конференции; 
• 360 книжни поредици; 
• статии от пресата от повече от 3 850 вестника и списания; 
• всичко това във форма на 49 милиона записа допълвани 

ежедневно, 78% от които с резюме. Тематичен обхват: обществени, 
медицински и социални науки и физика. Включва големи бази, като 
MEDLINE, COMPENDEX, EMBASE и др. Функцията за цитати е 
изключително полезна, както и търсенето по автор и институции. 

 Web of Science – осигурява достъп до резюмета на статии от най-
често цитирани и с най-висок „Импакт фактор (Impact factor)“ научни 
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списания в света, групирани в 260 категории. Дава добри възможности за 
търсене на цитирани автори и публикации! Проследява цитирания и дава 
информация за библиография в 9 бази с данни. 

 Чрез платформата всеки читател има достъп и до Journal Citations 
Reports, End Note и ResearcherID.  

 
3. Описание на проведеното изследване 

Изследването е проведено, чрез попълване на писмена анкета от 
определен брой респонденти (анкетирани), които са отговорили на различни 
отворени и затворени въпроси. Респондентите са студенти от различни 
курсове. 

С внимателното попълване на анкетата се цели да се проучи какво е 
нивото на административното обслужване на БИЦ и каква е степента на 
информираност на анкетираните за административните услуги, които се 
извършват от библиотеката. 

Респондентите разполагаха с достатъчно време, за да попълнят анкетата 
точно и ясно, като изразят своето лично мнение. След събиране на 
първичните данни, получаване на необходимата информация и нейното 
систематизиране, бяха получени изводи и резултати чрез обработка на 
данните с помощта на софтуерния продукт SPSS. 

SPSS е компютърна програма, работеща в средата на операционна 
система Windows, която е специализирана за систематизиране, обработка и 
анализ на статистическа информация. Както подсказва наименованието, тя е 
насочена предимно към изследвания в областта на социологическите и 
маркетинговите проучвания, в т. ч. спортната наука [8]. 

Анкетираните са отговорили на определен брой въпроси, като за някои 
от тях разлика в мнението им почти няма: с положителен и отрицателен 
отговор. Те са следните: налични ли са звена за административно 
обслужване; обозначено работно време; спазване на работното време, достъп 
за лица с увреждания, има ли пречки за нормално обслужване, информация 
при запитване, достъпен език и други. На фигура 2 и фигура 3 са показани 
резултатите на два от въпросите. 
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Фиг. 2. Спазване на работното време                       Фиг. 3. Пречки за нормално                 
       на БИЦ                                                обслужване 
 

На други въпроси респондентите са отговорили с по-голяма разлика в 
мненията им. Такива въпроси са: налични ли са двуезични табели, 
служителите в БИЦ носят ли баджове и делово облекло. Разликата в 
мненията им се дължи на факта, че служителите работят на смени.  

Резултатите от такъв въпрос са показани на фиг. 4. 
 

 
 

Фиг. 4. Делово облекло на служителите в БИЦ 
 
4. Заключение 

От направеното проучване и анализи стана ясно, че обобщеното мнение 
на студентите е положително и административното обслужване и 
предоставяните административни услуги в БИЦ се извършват съгласно 
изискванията за административно обслужване. 

БИЦ осъществява изцяло своята дейност в тясна връзка с образователния 
процес. Административното обслужване в БИЦ се извършва съгласно 
нормативните документи и правила за обслужване на читателите. 
Процедурите за обслужване на читателите са доста опростени с цел те да 
бъдат доволни. Налично е вътрешно координиране на действията за 
получаване на необходимата информация. БИЦ разполага с електронна 
информационна система, чрез която се улеснява търсенето на необходимите 
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материали. На читателите се предоставят пълни, точни и компетентни 
отговори на зададените от тях въпроси от страна на служителите в БИЦ, 
които са любезни и отзивчиви. Респондентите са информирани за 
административните услуги, които се извършват от БИЦ по отношение на 
читателите и как те могат да се възползват от тях, за да обогатят знанията си. 

За подобряване нивото на административното обслужване в БИЦ бяха 
направени предложения за подобряване на услугите на БИЦ. Да се осигури 
по-добър достъп до образователната система на хората с увреждания. Да се 
поставят двуезични табели  не само пред библиотеката, а навсякъде, за да 
може тя да бъде достъпна за чуждестранни студенти и посетители. 
Подобряване степента на обратна връзка с читателите, чрез поставяне на 
„кутия за мнения“, с която да се анализира нивото и качеството на 
административното обслужване, като се вземе предвид мнението на 
читателите и да бъде проследена динамиката в потребностите на отделните 
групи клиенти. На уебсайта на БИЦ да бъде внедрена Система за 
публикуване удовлетвореността на клиентите от извършваните 
административни услуги в БИЦ на през определен период от време: шест 
месеца. Създаване на информационни табла, с помощта на които да се 
повиши степента на информираност на читателите. През определен период от 
време да се провеждат семинари и служебни срещи, за да се направи анализ 
на постигнатите резултати с поставените предварително цели по отношение 
на подобрението нивото на административното обслужване в БИЦ при 
Технически Университет-София. 
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1. Въведение 

В условията на пазарни отношения предприятията и организациите са 
принудени да вземат стратегически решения в относително нестабилна 
външна среда с високо ниво на неопределеност. Ето защо ролята на 
стратегическия мениджмънт придобива все по-голяма значимост в 
съвременното общество на знанието и иновативността, тъй като оценката и 
вземането на правилните стратегически решения са ключов фактор за 
успешното развитие на бизнеса и преодоляването на кризите. 

 
2. Същност и значение на стратегическия мениджмънт  

Стратегическият мениджмънт цялостно обхваща планирането, 
организирането, ръководенето и контролирането на стратегическите 
действия. Стратегическото планиране дава възможност, от една страна, да се 
набележат стратегическите цели и задачи, а от друга - конкретните стратегии 
за тяхното реализиране. Стратегическото организиране позволява да се 
концентрират човешките, финансовите, материалните, информационните и 
други ресурси за изпълнение на поставените стратегически задачи пред 
отделните звена и поделения. Стратегическото ръководене дава възможност 
правилно да се насочва и направлява работата на персонала. Стратегическото 
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контролиране позволява да се наблюдава развитието и своевременно да се 
предприемат необходимите коригиращи действия. 

Стратегическият мениджмънт позволява да се разкрият стратегическите 
проблеми, да се определят техните приоритети и да се използват подходящи 
стратегии. Той включва решаването на разнообразни задачи, свързани с 
формулирането, избирането, реализирането, контролирането и оценяването 
на стратегията. 

В тесен смисъл стратегическият мениджмънт се определя като 
съвкупност от методически правила и процедури за вземане на т.нар. 
стратегически решения, които се отнасят до главните въпроси на развитието 
на компанията. По широката трактовка включва още и характеристика на 
системата за управление, която позволява адекватно да се реагира на 
явленията на околната среда, да се съчетаят дългосрочните и текущите цели и 
задачи и да се определят критичните фактори на въздействие.[1] 

Интересът към стратегическото управление е продиктуван от следните 
причини: осъзнаване на факта, че всяка организация е относително затворена 
система и главните източници на успеха са във вътрешната й среда; в 
условията на засилена конкурентна борба, стратегическата ориентация на 
дейността на компанията се явява един от решаващите фактори за 
просперитет; стратегическото планиране позволява адекватна реакция на 
факторите на неопределеност и риск на външната среда; за максимално добра 
реакция на външните заплахи, корпоративната система на управление трябва 
да притежава гъвкавост и адаптационни способности.[2] 

Необходимостта от стратегически мениджмънт на една организация се 
базира на опита. Опитът на мениджърите, потвърждава, че решенията на 
мениджърите на всички нива на организацията могат да се разделят на три 
категории: положителен резултат, неутрален резултат и отрицателен 
резултат. Не е въпрос, дали е изгодно за една организация да има стратегия, 
или не, въпросът е дали една организация е способна да съществува в 
настоящата ситуация.  

 
3. Подходи за прилагане на стратегическия мениджмънт 

За да отговори по подходящ начин на промените, организацията изпитва 
остра необходимост от стратегия. Създаването на такава стратегия се базира 
на различни подходи в стратегическия мениджмънт:  

3.1. Подход на теоретичните школи за стратегически мениджмънт 
Подходът на различните школи за стратегията е важен, поради това, че 

използването на определени метафори демонстрира различни аспекти на една 
и съща идея.  

Школите на стратегическото планиране са: 
1. Проектиране: процес на осмисляне на идеята. Постигане на баланс 

между вътрешните организационни силни страни и външните възможности и 
заплахи.  
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2. Планиране: това не е просто процес на умствените способности, това 
е формален процес, разделен на определени етапи, допълнени от контролни 
таблици, подкрепени от различни техники (особено що се отнася до 
различните цели, бюджети, схеми, оперативни планове).  

3. Позициониране:аналитичен процес. Дизайнерът на плановете става 
аналитик, включва идеи като стратегически групи, вериги на стойността, 
игрова теория и други, но винаги носещи аналитични специфики.  

4. Предприемачество:процес за поглед към бъдещето. Ключовото лице 
е топ мениджърът.  

5. Познание: интелектуален процес, който се занимава основно с 
проучване на  стратегията. Познанието се използва по-скоро за изграждане на 
стратегии, като креативни интерпретации, отколкото като прости схеми на 
реалността по повече, или по-малко обективен начин. 

6. Научаване: процес, възникващ непредвидено. Стратегии се създават  
непредвидено, могат да се открият навсякъде в организацията, в нея 
съществува и така наречената връзка между формулировка и изпълнение.  

7. Правомощие/власт: правото за разпореждане с определена част от 
ресурсите на организацията. Включва две подгупи. Школата на 
микроправомощията вижда разработването на стратегията като такава на 
вътрешната политика – процес, който включва преговори, натиск и 
конфронтация между играчите, които имат правомощията. От гледна точка 
на школата на макроправомощията, организацията е лице, което упражнява 
власт над другите и между партньорите й в сдружението, смесените 
дружества и други видове сдружения, с цел договаряне на „колективни” 
стратегии в интерес на организацията. 

8. Култура: социален процес. Акцентът е върху колективните интереси 
и  интеграция – формулировка на стратегията, като социален процес, 
коренящ се в културата на организацията. 

9. Среда: противодействащ процес. Включва така наречената „теория 
на  вероятностите”, изучаващ какви реакции могат да се очакват от дадена  
организация в съответните обстоятелства на средата и „екологията на 
населението” , налагаща строги ограничения към стратегическия избор.  

10. „Институционалната теория” описва институционалния натиск, с 
който се сблъскват организациите и вероятно е хибрид от школите на 
правомощието и познанието. 

11. Конфигурация:процес на трансформация. Организациите се считат за 
конфигурации – гроздове от общо поведение и характеристики. Ако една 
организация може да се опише с думата „състояние”, промените могат да се 
опишат по-скоро като динамичен процес на трансформация – скок от едно 
състояние в друго. 

Това разделяне на стратегическите школи не е единственото открито в 
теорията за мениджмънта; има автори като Т. Елфринг и Х. Волберда, които 
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са класифицирали методите за стратегическо управление в три стратегически 
школи:  

1. Ограничаване – основно занимаваща се с въпроса, къде да се 
очертаят границите на организацията и как да се управлява процеса през 
разделителната линия;  

2. Динамични способности –стратегическото управление се схваща 
като колективен процес на научаване, с цел разработване  на специални 
организационни способности, които са трудни за копиране. 

3. Конфигурация – схваща стратегията като процес на възход и спад на 
организационната конфигурация, например, стратегическите техники, 
прототипи и етапи на развитие.  

Класификацията на стратегическите подходи в школи показва ключовите 
тенденции в сферата на стратегическото управление. 

3.2. Стойностен подход Показателят „стойност” се налага като 
интегрална оценка на компанията, адекватно отразяваща икономическата й 
ефективност, финансово благополучие и перспективите на развитие. 
Стойността е критерият, който реагира на всяко едно колебание в обема на 
продажбите, размера на инвестициите и изострянето на конкуренцията. Това 
са факторите, оказващи влияние върху стойността на бизнеса, а в 
краткосрочен план и на пазарната стойност на акциите.  Поради това 
стойността е във фокуса на управлението на компанията в качеството на 
главна стратегическа цел в новата управленска концепция.  

3.3. Подход, ориентиран главно към процеса на формиране на 
стратегията (процес на концептуализация ).  

3.4. Планиращ подход, насочен основно към определена дейност на 
стратегическо планиране (процес на формализация 

3.5. Аналитичен подход, насочен към определяне мястото на 
организацията (позициониращ подход). 

3.6. Предприемачески подход (процес на насоченост и определяне 
визията на организацията ). 

3.7. Когнитивен подход за формиране на стратегията (ментален процес). 
3.8. Културен подход (процес на ангажираност и съпричастност на целия 

колектив ). 
3.9. Реактивен подход (процес на реагиране на организацията към 

средата). 
3.10. Конфигуративен подход (процес на трансформация на 

организацията ). 
В теорията на стратегическия мениджмънт, няма „един най-добър 

метод”, или доминиращ подход: мениджърите на организациите и 
изследователите на стратегията по-скоро са избрали подхода „зависи” за 
определени  условия на дейност и критерии. Мениджърите на организацията, 
които са избрали подхода на стратегическия мениджмънт за управление на 
организацията преди да пристъпят към този процес, трябва да определят кой 
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подход е най-подходящ за тяхната организация и нейните специфични 
условия. [3] 

От събраните дефиниции на стратегическия мениджмънт и стратегията, 
ние можем да определим няколко ключови думи, които характеризират една 
стратегия: оцеляване, конкурентно предимство, мисия, виждане, 
компетенции, печалба над средната, конкуренция, ресурси, способности, 
насока на работата, среда, риск, мениджмънт, стратегическо намерение.  

Посочените подходи служат за решаване на специфични проблеми в 
управлението на всяка организация. Стратегическият мениджмънт е нова 
парадигма, основаваща се на ситуационния подход и на концепцията за 
стратегическо управление. 

Интензитетът на конкурентната динамика показва елемент на 
предизвикателство на средата на организацията от страна на конкурентите. 
Предположението на мениджърите на организациите, че външната  среда, 
особено конкуренцията, ще остане непроменена, след започване на 
изпълнението на стратегическите дейности на организацията и тяхното по-
нататъшно изпълнение, може да се счита за една от най-големите грешки на 
организациите. Взаимната зависимост между организациите означава, че 
стратегическата конкурентоспособност и печалба над средната може да се 
реализират, само когато организациите приемат, че техните стратегии не са 
изпълнени, независимо от дейностите и реакциите на техните конкуренти. [4] 

 
4. Същност и значение на стратегическия контрол  

Съществен елемент на стратегическия мениджмънт е стратегическият 
контрол. Този контрол по своята същност е процес, с който една организация 
създава системи за контрол и поставя цели за постигане. Целите на 
стратегическия контрол са: да осигурят на мениджмънта средства, които да 
мотивират служителите да работят за постигане на задачите на 
организацията; да осигурят обратна връзка за изясняване на това, колко 
добре работят и организацията и нейните служители.[5] 

Съществуват пет вида системи за стратегически контрол, които една 
организация може да използва за мониторинг и контрол на своите дейности: 

1. Пряк мониторинг; 
2. Финансов контрол; 
3. Контрол на работата; 
4. Бюрократичен контрол; 
5. Организационна култура. 
Прекият мониторинг е вид стратегически контрол, с който мениджърът 

извършва пряк контрол и не съществува формална контролна система. 
Финансовият контрол – в този вид контрол, стратегическият мениджмънт 

на компанията поставя финансовите задачи, които тя трябва да изпълни. 
Такива задачи са увеличаване на печалбата, ефикасност на разходите и др. 
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Контролът на работата е система за контрол, с която мениджърите 
оценяват, или прогнозират изпълнението на параметрите на задачите за всеки 
клон, отдел, или служител и сравняват постиженията с поставените цели. 

Бюрократичният контрол е вид контрол, който включва разработване на 
система за обширни регулации и процедури за насочване на дейностите и 
функциите на компанията, и дейностите, или хода на дейностите на 
отделните лица. Задачата на бюрократичния контрол не е да поставя, или 
специфицира цели, а да стандартизира начина на предоставяне. Основните 
видове бюрократичен контрол са бюджета на дейността и стандартизацията. 

Организационната или корпоративна култура са всички норми, стандарти 
и ценности сред служителите на организацията, които влияят върху хода на 
дейността.  

Съществен елемент от стратегическия мениджмънт е провеждането на 
правилна стратегическа политика. Компаниите в зависимост от 
икономическите условия могат да провеждат политика, насочена към растеж 
или към оцеляване. Това определя обхвата на прилаганите стратегии.  

Стратегическата политика като цяло определя основните насоки на 
извършване на стратегическите промени за по-дълъг период от време и 
затова засяга формулирането, избирането, изпълняването, контролирането и 
оценяването на стратегията на организацията. 
 
5. Стратегическите решения като ключов елемент от стратегическия 
мениджмънт 

Вземането на решения играе решаваща роля за гарантиране на успешно 
стратегическо управление във всяка организация.  

В научната литература управленските решения се класифицират според 
обхвата на управление и биват: стратегически, тактически и оперативни. 

Според необходимото време за осъществяването им решенията са: 
дългосрочни, средносрочни и краткосрочни, според сферата на приложение 
решенията  биват:  икономически, технологически, организационни, 
административни, социални и т.н. 

Оперативните решения са свързани с осигуряване на ежедневното 
функциониране на една организация,  с обичайното управление на персонала, 
ресурсите и пр. 

Тактическите решения се се вземат от средно ниво мениджъри и тези 
решения или привеждат (конкретизират) стратегическите решения до 
изпълнителите,  или решения, които идват от изпълнителите се  предлагат  на 
висшето ниво във вид, който да ги обвърже със 
стратегическите.Тактическите решения се свеждат до  различни групи 
системи: системи, използвани при оценка на резултатите от дейността на 
организацията по настоящем и в перспектива; системи, по които се създават 
отношенията на единицата с нейната външна среда; системи, по които се 
установяват отношенията и процедурите вътре в организацията  
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(организационна концепция); системи, съгласно които единицата извършва 
своята ежедневна дейност, наречени основни оперативни способи. 

Стратегическите решения са свързани с политиката тенденциите на 
развитие на организацията за дългосрочен период. Стратегическите решения 
се свързват със стратегическото управление на фирмите.  

Стратегическите решения от своя страна могат да бъдат: целеви – 
свързани са с политиката на организацията; координационни – координират 
се целите, задачите и ресурсите във времето и структурни – отнасят се до 
изграждането, промяната и усъвършенстването на организацията. 

В големите, фирми съществува определена йерархия на стратегическите 
решения. На корпоративно ниво се търси отговор на въпроса: Какъв бизнес е 
целесъобразно да развива фирмата? Вземат се решения относно 
перспективния делови портфейл, които засягат сливанията, поглъщанията, 
диверсифицирането, ликвидирането и др. На бизнес ниво се поставя 
въпросът: Как фирмата може по-добре да се конкурира в бизнеса? Решенията 
засягат подходящото избиране на целевите пазари, определянето на 
асортимента на предлаганите стоки и др. На функционално ниво е 
необходимо да се отговори на въпроса: Какво фирмата трябва да направи? 
Мениджърите трябва да вземат разнообразни стратегически, тактически и 
оперативни решения. Тези решения се различават по времевия хоризонт, 
който при стратегическите решения обикновено надхвърля 5 години, при 
тактическите решения е около 1 година, а при оперативните решения е до 1 
месец. 

Различните автори предлагат няколко класификации, като преобладават 
„решенията, базирани на цифри и на опит” и „решенията, които са програмни 
и непрограмни”.  

Голяма част от ежедневните решения, на оперативно ниво все още могат 
да се считат като програмни решения. Програмните решения се повтарят и се 
определят стриктно. Съществуват дори готови процедури за решаване на 
даден проблем. Програмните решения са стандартни или традиционни. 

Непрограмните решения са нестандартни или нетрадиционни  решения и 
се класифицират трудно, нямат определена процедура за решаване на даден 
проблем. Такава ситуация се случва, когато организацията още не се е 
сблъсквала с такъв вид проблем и не знае как да реагира.Анализът на 
приемане на стратегическите решения от организацията ни дава възможност 
да вникнем в подхода на организацията към стратегията и перспективите за 
развитие на организацията и размера на риска, свързан с организацията. [6] 

Използването на стратегическите решения като ключов елемент от 
стратегическия мениджмънт създава условия и възможност за: повишаване 
качеството на вземаните решения; по-правилно формиране на приоритетите 
за разпределение и използването на ресурсите по време и място; увеличаване 
или спечелване на конкурентно предимство на пазара за предлаганите стоки 
и услуги; осигуряване на възможност за гъвкави промени и адаптация към 
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обкръжаващата среда и ситуации с оглед достигане на перспективи в своето 
развитие и не на последно място – оценяване на ефективността на взетото 
решение.  

Поради бързите промени в средата на една компания, е възможно да се 
промени също и подхода на стратегическо управление , което ще позволи 
въвеждането на такъв подход в управлението на компанията, който да 
акцентира върху преодоляването на промените и несигурността. 
Традиционно се използва подходът за мониторинг на стратегията, 
модернизирайки стратегията и комплекта цели за привеждане в съответствие 
с промените във вътрешната и външна среда на компанията. Моделът на 
стратегическия оперативен мениджмънт се базира на динамичния подход на 
процеса на стратегически мениджмънт, който предпазва от несъвместимост 
между статичната стратегия до следващия период и промените в средата в 
този период. Моделът на несигурност позволява на компанията да погледне в 
своето бъдеще, включвайки всички възможни сценарии за нейното развитие 
и да отговори на избраната посока за развитие. Посоките за развитие се 
вземат от традиционните корпоративни стратегии на М. Портър: 
разработване, интеграция, диверсификация, редукция. Този модел може да се 
използва, но при тези несигурни условия позволява по-бърза промяна от 
стратегията на едно корпоративно ниво към друго. [7] 

Моделът за решаване на проблеми и идентифициране на възможностите 
позволява на компанията да подобри процеса на вземането на решения и да 
спести време.  

Опция, за това кога един мениджър може да направи препоръки на борда 
на компанията, следвайки шестте стъпки: 

1. Проблем / възможност; 
2. Причини във вътрешната и външна среда на компанията; 
3. Преглед на алтернативните опции; 
4. Действие; 
5. Оценка на последиците; 
6. Нови възможности / проблеми. 
Критериите за оценка на ефективността на решенията са разделени на 

две основни групи, където се преценява въздействието на решението върху 
следното: 

1. Предмет на решението: клиенти, групи клиенти, или един клиент; 
организация; всички служители, определена група служители, или един 
служител; партньори, група партньори, или един партньор; общност, част от 
общност; цялата екосистема. 

2. Функции на решението: изпълнение на стратегията; повишаване на 
ефективността; повишаване на мотивацията;  повишаване на печалбата. 

Съвместимост: със стратегическия план, мисията, виждането или  без 
стратегическия план, мисията, виждането:положително въздействие върху 
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финансовите резултати или отрицателно въздействие върху финансовите 
резултати. 

Проучванията извършени досега показват, че мениджърите от различни 
управленски нива нямат време за подробна преценка на техните оперативни 
решения. Мениджърите решават този проблем намалявайки броя на 
удостоверяващите факти, които се разглеждат при вземането на решения. 
При вземането на решения, често се разглеждат един, или два факта, 
например, печалбата, или загубата и др. Мениджърът взема решения, на 
базата на количеството информация и неговата собствена система. 
Разглеждайки променящата се среда, която води до необходимостта да се 
вземат много решения за кратко време, може да се предположи, че е 
възможно да се вземат оперативни решения, на базата на два аспекта – за 
съвместимост и финансова доходност. 

Робърт Каплан и Дейвид Нортън са разработили т. нар. „Балансирана 
(съпоставима) система от показатели за ефективност”. Тя се базира на опита 
на американската компания Analog Devices, Inc., която използва 
корпоративни карти за оценка на дейността (Corporate Scorecards).  
Основната идея на тази система е, че организациите не могат да влияят пряко 
върху финансовите резултати, тъй като по принцип, финансовите показатели 
имат резултативен характер, т.е. те са следствие от цялостното управление и 
функциониране на предприятието. Вниманието трябва да се насочи към 
онези области, в които е възможна пряка управленска намеса. 

Балансираната система от показатели за ефективност включва 4 ключови 
области, или перспективи, как да се направи оценка, дали избраната 
стратегия е успешна:[8] 

• Перспектива „Финанси” включва следните показатели: 
икономическа и пазарна добавена стойност, рентабилност на активите и на 
собствения капитал, рентабилност на продажбите, печалба на акция, ръст на 
продажбите, съотношение между привлечения и собствения капитал, 
коефициент на бърза ликвидност и др. 

• Перспектива „Клиенти” включва следните показатели:  
удовлетвореност на клиентите, задържане на постоянни клиенти, завоюване 
на нови пазари (привличане на нови клиенти),пазарен дял, дял на разходите 
за маркетинг в себестойността на продукцията; ефективност на маркетинга и 
рекламата: % на изменение на продажбите спрямо % на изменение на 
разходите за маркетинг и реклама,  брой на новите дистрибутори и др. 

• Перспектива „Вътрешни бизнес процеси” включва следните 
показатели:  качество и конкурентноспособност на продукцията, иновации, 
производителност на труда, брой на изпълнените поръчки в срок; качество на 
използваните материали и др. 

• Перспектива „Познание и развитие” включва следните показатели:  
професионална квалификация и мотивация на персонала, текучество, 
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относителен дял на разходите за обучение на персонала в общите разходи, 
подходяща работна атмосфера, влияние на професионалната квалификация 
върху производителността на труда, степен на инициативност и ефективност 
на служителите (оперативна печалба на един служител), степен на 
снабденост на служителите с необходимата информация; надеждност на 
информационните системи и др. 

 
6. Заключение 

От казаното дотук можем да обобщим, че стратегическият мениджмънт 
осигурява необходимата адаптивност към условията в обкръжаващата среда. 
Неговото прилагане в бизнеса дава редица осезаеми и неосезаеми 
предимства, свързани с перспективното развитие на всяка организация. 
Изследванията показват, че най-често осезаемите ползи се изразяват в по-
голямата продуктивност и по-високата рентабилност. Неосезаемите 
предимства се очертават в своевременното извършване на необходимите 
промени в стратегическата ориентация на дадената фирма. 

Представените основни теоретични подходи  на стратегическия 
мениджмънт и правилната оценка на основните управленки решения дава 
основание да твърдим, че без стратегически мениджмънт не може да се 
развива нито една организация. Неговата  силно изразена практическа и 
приложна ориентация, позволява на всеки един вид бизнес успешно да 
определя бъдещото си развитие. 
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1. Въведение 

Малките и средни предприятия (МСП) играят важна роля за 
конкурентоспособността и динамиката на европейската икономика. Именно 
затова националната политика в тяхна подкрепа е от изключителна 
значимост за създаване на благоприятен бизнес климат за развитие на 
българската икономика. Малките и средните предприятия са двигателят на 
всяка икономика в Европейския съюз, в това число и на икономиката в 
България.  

 
2. Същност на МСП 

Основните фактори, определящи дали дадено предприятие е МСП, са: 
числеността на персонала и оборотът или общият баланс. 

Дефинирането на малкия бизнес е фундаментален въпрос, който не е 
намерил досега еднозначно решение в икономическата теория и практика. 
Малкият и средният бизнес в България е регламентиран в Закона за малките 
и средни предприятия (обн. ДВ., бр. 84 от 24.09. 1999 г.) [1]. Този закон има 
за цел да създаде условия за изграждане на благоприятна и стабилна 
институционална и икономическа среда за създаване и развитие на 
конкурентоспособни малки и средни предприятия. Съгласно изменение от 
2006г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 59 на закона категорията малки 
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и средни предприятия включва предприятията, които имат: средносписъчен 
брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не 
превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 
000 000 лв. 

От горепосочените предприятия малки предприятия са тези, които 
имат: средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен 
оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която 
не превишава 19 500 000 лв. 

А микропредприятия са тези, които имат: средносписъчен брой на 
персонала, по-малък от 10 души, и годишен оборот, който не превишава 3 
900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв. 
 
3.  Състояние на МСП в България 

През 2004г. броят на МСП е 221 000. Въпреки опасенията на редица 
анализатори, че членството в Европейския ъюз (ЕС) през 2007 година ще 
доведе до масово закриване на предприятия поради въвеждане на редица 
нови изисквания за  българските предприятия, които се очакваше МСП у  нас 
да не могат да изпълнят, броят на МСП нарасна с 12.7%  през 2011г. спрямо  
2007г. Българските предприемачи се адаптираха към новите условия и 
предвидимостта,  които правилата на ЕС и Единния пазар създадоха. По 
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) [2] за 
2012г. броят на МСП е 309 017, като увеличението спрямо   предходната 
година е с 0.9%. 

Настъпиха промени и в баланса на микро и малките предприятия. Докато 
през 2004 година делът на микропредприятията беше 90% от всички  
предприятия,  през 2011 г.  е 92% или с  81 000  микропредприятия повече. 
През 2012 г. се  запазва тенденцията на преминаване на  предприятията от 
средни към малки и от малки към  микро. През 2010 г. спрямо 2009 г. броят 
на средните  предприятия е намалял с 8.3%, на малките с 7.7%,  докато този 
на микро с 0.7%. В същото време за 2010г. броят на новосъздадените 
предприятия е с  36.2% по-малко в съпоставка с 2009г. През 2011 г. броят на 
закритите предприятия спрямо 2010г. е с 51.6% повече, докато през 2012г. 
той е с 1% по-малко в сравнение с 2011г., като в добивната промишленост 
броят на закритите МСП е намалял  най-много.[2] 

Важно значение има и една друга структура:  разпределението на МСП 
по сектори на високотехнологично и нискотехнологично промишлено  
производство,  интензивни и  нискоинтензивни  на знание услуги. 

Ако сравним България с други 9 държави-членки на ЕС (от Източна 
Европа) България в момента е с най-ниския дял на предприятия във високо-
технологичното производство – 0.1% при 1% за Словения. България е с 
втория най-нисък дял и в интензивните на знание услуги – 15.6% от МСП са 
в тези сектори при 32.4% за Естония. България е с най-високия дял на 
нискоинтензивни на знание услуги –73.3% при 55.2% в Унгария.  
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Въпреки че делът на високо интензивните на знание услуги в България 
расте в последните години, то растежът е бавен, а новосъздадените 
предприятия през кризисните години са отново предимно в 
нискоинтензивните на знание услуги. Едно реалистично обяснение би било –
липсата на достатъчно квалифицирани кадри, които да са в състояние да 
изпълняват задачи с високи изисквания. Затова предприемането на мерки 
като обучение на персонала, технологично обновление, но най-вече 
разширяване достъпа до рисков капитал и създаването на модерни бизнес-
инкубатори, особено технологични, съчетано с промяна фокуса на 
обучението в училище, ще могат трайно да променят тревожните резултати. 

Заетостта в МСП продължава да расте. Сега в сектора работят, въпреки 
кризисния спад през 2008-2011, със 195000 души повече в сравнение с 2004г. 
и надвишават дял от ¾  от заетите в предприятията, което е и около 
половината заети в икономиката като цяло.  

Очевидно за България, както МСП, така и големите  предприятия са 
важен източник на работни места. Положително е, че делът на големите 
предприятия се обособява около 0.2%÷0.3% от всички предприятия и това 
поставя България на средно ниво в ЕС по размер на сектора на големите 
предприятия. Факт е, че държави като Германия и Великобритания 
поддържат ниво на дела на големите предприятия съответно 0.5% и 0.4%, 
което в мащабите на техните икономики означава гигантски сектор на 
големите предприятия, който осигурява достатъчно възможности за 
партньорство с десетки хиляди МСП. Държави като Гърция и Испания имат 
дял на големите предприятия под или около 0.1%, което предполага при 
кризисни ситуации срив в броя на МСП и увеличение на безработицата, може 
би и поради причина, че съответно няма достатъчно МСП, обвързани в 
дейността си с големи предприятия.Тревожно за нас е, че докато най-
големите предприятия в Германия са от сектори като автомобилостроене, 
машиностроене, електроника и други, в България те са от секторите на 
енергетиката,  комуникациите и финансите.   

За периода 2004-2011 г. производителността на труда в МСП се е 
увеличила със 126%, а в големите предприятия със 104%. Разликата между 
големите предприятия и МСП по този показател се е стопила от 2.5 на 2.3 
пъти. Отново най -големият ръст в производителността на труда е при 
микропредприятията. България продължава да наваксва изоставането в този 
показател от останалите държави-членки и въпреки най-високия ръст в ЕС в 
производителността на труда, все още българските МСП изпреварват по този 
показател единствено румънските. 

Основният източник на финансиране в подкрепа на МСП за 
седемгодишния програмен период е Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”[3] към Министерство на икономиката и  
енергетиката. Опростяването на процедурите по кандидатстване ще е една от 
най-важните задачи в подкрепа на МСП за следващия програмен период.  
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Като изключим договорираните средства по Програма JEREMIE, най-
мащабното финансиране е по схемите за технологично обновление – общо 
515 договора на стойност над 370000000 лева и още 659 договора за 
въвеждане на международно признати стандарти на стойност 65000000 лева 
(до редакционното приключване на тази част от Стратегията) – крайно 
недостатъчно за съществено влияние върху кой да е от приоритетите по  
стратегията. Затова основните задачи при програмирането на периода 2014-
2020 година трябва да бъдат мерки с по-мултиплициращ ефект – по примера 
на програма JEREMIE или създаване на бизнес-инкубатори и друга 
иновационна инфраструктура в страната, която ще продължи да дава ефект и 
след приключване на публичното финансиране [4]. 

Обобщения анализ за развитието на МСП за 2011г. е следния: 
1. 99.8% от всички предприятия в България. 
2. 76% от заетостта в предприятията. 
3. 69% от инвестициите в ДМА. 
4. 67% от оборота, генериран от предприятията. 
5. 62% от всички ДМА. 
6. 59% от добавената стойност, създадена от предприятията. 
7. 42 на 1000 души е средната гъстота на МСП в България. 
8. 14000 лева е производителността на труда в МСП. 
9. 7.8% е нормата на печалба в МСП. 
10. 6 890 лв.е средната заплата на един зает годишно в МСП. 
11. 1 375 000 заети. 
12. 306 367 броя МСП. 
13. 135 милиарда лева оборот за всички МСП. 
14. 62 милиарда лева стойност на ДМА за всички МСП. 
15. 20 милиарда лева добавена стойност за всички МСП. 
16. 9.4 милиарда лева инвестиции в ДМА за всички МСП. 
Делът на МСП във високотехнологичното  производство в Бъгария е 1%, 

а в ЕС-6 (Швеция, Финландия, Дания, Авсстрия, Унгария и Словакия) е 2%; в 
нискотехнологичното производство  за България техният дял е 10%, в ЕС-6 - 
8%; деляът на МСП в сектора „Интензивни на знание услуги” в България е 
14%, докато в ЕС-6 е 23%, в сектора „Нискоинтензивни на знание услуги” 
делът на МСП в България  е 68%, докато в ЕС-6 е 51%; делът на МСП в 
България в категорията „Други сектори” е 7%,  а в ЕС-6 е 16%. 

Бизнес климатът, банковото кредитиране и икономическият растеж са 
трите най-важни, но и взаимосвързани фактори за развитието на МСП у нас. 

Отпуснатите заеми за кредитиране на МСП изостават трайно спрямо 
растежа на банковата система и тази тенденция очевидно се задълбочава през 
последната година [5].  

В промишлеността приходите от продажби нарастнаха през през периода 
юли – септември след слаб спад през второто тримесечие на 2013 г., а през 
октомври и ноември останаха без съществена промяна [6]. Основен 
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положителен принос за нарастването на обема на продажбите имаха 
продажбите на външния пазар повлияни от икономическото възстановяване 
на основните ни търговски партньори. Външното търсене на промишлени 
стоки беше съсредоточено основно в инвестиционни продукти и 
потребителски дълготрайни стоки, докато при енергийните стоки се 
наблюдаваше спад. Поради слабото вътрешно търсене бе отчетен спад в 
приходите от продажби на вътрешния пазар при повечето групи стоки освен 
при инвестиционните, които нараснаха в резултат на стабилизирането на 
инвестиционната активност в страната.  

Фирмите останаха предпазливи по отношение на наемането на работна 
ръка въпреки подобрението на икономическата активност общо в страната. 
Вероятното обяснение е, че фирмите все още остават несигурни относно 
бъдещата стопанска активност и продължават да оптимизират разходите си 
за труд. Според наблюдението на бизнес тенденциите търсенето на труд ще 
се задържи близо до текущите нива с тенденция към слабо подобрение в 
някои сектори [2]. 

В основата на европейския Small Business Act (SBA) е залегнало 
убеждението, че постигането на възможно най-подходящите рамкови 
условия за МСП зависи преди всичко от признанието за предприемачите от 
обществото. Създаването на благоприятни условия за МСП следва да се 
превърне в обща политика, основана на убеждението, че правилата трябва да 
зачитат мнозинството от тези, които ще се ползват от тях. Поради това „Small 
Business Act” има за цел да подобри цялостния политически подход към 
предприемачеството, да заложи необратимо принципа „Мисли първо за 
малките!” в процеса на взимането на решения, от нормативната дейност до 
дейността на публичната служба и да насърчава растежа на МСП като им 
помага да разрешават оставащите проблеми, които препятстват развитието 
им. Стратегията се състои от десет приоритетни области, в които на база 
методологията от Законодателния акт за малкия бизнес на Европейската 
комисия, България заема понастоящем следните позиции [7]: 

1. Предприемачество - 24 място. 
2. Втори шанс - 22 място. 
3. Мисли първо за малкия - 18 място. 
4. Отзивчива администраци - 19 място. 
5. Държавни помощи - 9 място. 
6. Достъп до финансиране - 10 място. 
7. Единен пазар - 13 място. 
8. Умения и иновации - 27 място. 
9. Околна среда -26 място. 
10. Интернационализация - 27 място. 
11. Общо представяне - 23 място. 
Секторът на МСП в България съответства на средната стойност за ЕС по 

отношение на дела от общия брой предприятия. В него обаче се създават 
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повече работни места (75,7%  от общия брой (средна стойност за ЕС -  67,4%) 
и добавена стойност - 61,9% ( за ЕС-58,1%). МСП в България много по-често 
извършват дейност в сектора на търговията, отколкото тези в ЕС като цяло, 
като делът на тези МСП от общия брой е 46% (средна стойност за ЕС – 30%). 
Само 33% от работните места и 27%  от добавената стойност се отнасят към 
сектора на търговията, което води до заключението, че този сектор се 
характеризира с малки и относително нископроизводителни предприятия.  

МСП в промишлеността и строителството имат относително по-голям 
дял по отношение на заетостта и добавената стойност.  Българските МСП са 
въвлечени в по-малка степен във високотехнологични сектори и услуги, 
основани на знанието от тези в ЕС. Дяловете им от общия брой предприятия 
са съответно 1% и 17%, като средните стойности за ЕС са съответно 2% и 
28%.  

Резултатът на България за област „Предприемачество“ е под средната 
стойност за ЕС,  като средната стойност за ЕС е 45%.  Едва 38% от 
българските предприемачи обаче заявяват, че са започнали дейността си за да 
използват появила се възможност,  което предполага, че причината за избора 
да се ориентират към самостоятелен бизнес е липсата на алтернативи.  

Освен това българският Център на Учебно-тренировъчните фирми към 
Министерството на образованието, младежта и науката [8] създаде „Мрежа 
на българските тренировъчни предприятия“. Към днешна дата членове на 
мрежата са 312  студентски предприятия от 43  града в България. 
Тренировъчните предприятия се управляват от студенти,  регистрирани са,  
имат вътрешна организационна структура, плащат данъци и извършват 
дейността си като фирми.  Те могат също така да сключват споразумения с 
други тренировъчни предприятия както от България, така и от Световната 
мрежа на тренировъчните фирми EUROPEN/ PENINTERNATIONAL.  

Резултатът на България за областта „Втори шанс” е под средния в тази 
област.  За закриване на предприятие в държавата [9] са необходими 3,3 
години (средна стойност за ЕС – 2 години). Разходите за закриване и 
степента на подкрепа за допускане на втори шанс са съизмерими със 
средните за ЕС. По отношение на политиката правителството обсъжда и 
проучва въпроса за опростяване и ускоряване на производството по 
несъстоятелност. 

Въз основа на единствения наличен показател за тежестта на държавната 
регулация – „Мисли първо за малките” може да се направи изводът, че 
положението в България съответства на това в нейните партньори в ЕС. 
Поради ограничените данни обаче не могат да се направят общи заключения.  

От гледна точка на политиката е взето важно решение – от сега нататък 
ще се извършва оценка на въздействието за всички законодателни актове със 
значително въздействие върху бизнес средата.  

Резултатите на България в област „Отзивчива администрация“ са 
съизмерими със средните стойности за ЕС. Те обаче биха били значително 
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по-добри,  ако се изключи въздействието на един от показателите – времето, 
необходимо на българските предприятия за плащане на данъци, което е път и 
половина по-дълго от средното в ЕС. Другите показатели представят 
положението в значително по-добра светлина, с изключение на времето 
необходимо за стартиране на предприятие, както и наличието на онлайн 
публични услуги, резултатите за които са малко под средните стойности. 
България е държавата в ЕС, в която за стартирането на предприятие са 
необходими най-малко разходи. Изискваният минимален капитал е на много 
ниско ниво, а прехвърлянето на собственост е по-бързо и е свързано със 
сравнително ниски разходи.  

Общият резултат на България в областта „Държавни помощи и 
обществени поръчки е по-висок от средния за ЕС.  Резултатът на България е 
висок при възложените на МСП договори за обществени поръчки. Като цяло 
78 %  от общата стойност на договори за обществени поръчки се пада на тези 
предприятия, докато процентът общо за ЕС е точно наполовина от 
посочения. България се представя над средното ниво и по отношение на 
подпомагането за създаване и развитие на предприятия по линия на 
селскостопанските фондове на ЕС, но изостава по отношение на 
подпомагането на предприемачеството и МСП по линия на регионалните 
фондове, както и по отношение на наличието на електронни обществени 
поръчки. Делът на държавната помощ, определена за МСП е почти еднакъв 
на средната стойност за ЕС.  

Резултатът на България по отношение на достъпа до финансиране е над 
средния за ЕС. Всички други показатели, (измерващи процента на 
отхвърлените заявления за заеми, достъпа до публично финансово 
подпомагане и разликата между лихвените проценти за малки и големи 
заеми) могат да бъдат считани за приблизително съответстващи на средните 
или малко по-добри, с изключение на дела на инвестициите в оборотен 
капитал. Поради това може да се направи общият извод, че българските МСП 
са в среда с добър климат по отношение на финансирането, което е важен 
фактор при сегашното икономическо положение в Европа.  

По отношение на показателя „Единен пазар” данните за търговията в 
рамките на ЕС са под средните -  6%  от българските МСП извършват внос от 
държава в ЕС, а 3%  извършват износ за такава държава, докато стойностите 
за ЕС като цяло са съответно 17%  и 7%.  

България се представя значително под средното за ЕС ниво в област 
„Умения и иновации“.  Единствено един показател – продажба на нови за 
пазари и нови за предприятието иновации – съответства на средната стойност 
за ЕС. Всички останали показатели са под съответната средна стойност.  

Що се отнася до обучението на работната ръка,  едва 29%  от 
българските предприятия осигуряват такова и едва 3%  от наетите лица 
вземат участие. Положението е неблагоприятно и по отношение на 
едноцифрения процент на МСП, които купуват и продават онлайн, както и  

198



по отношение на МСП, които въвеждат иновации,  като си сътрудничат с 
други иновативни МСП и участват във финансирана от ЕС изследователска 
дейност.  

Няколко схеми за бъзвъзмездни средства са стартирани през 2011г. По 
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ са задействани две схеми за безвъзмездни средства.  Предмет на 
едната е развитието на иновациите от стартиращи предприятия, а на другата 
– укрепването на съществуващите технологични центрове и развитието на 
нови центрове.  

По отношение на областта „Околна среда” България не се представя 
добре в сравнение с ЕС като цяло. Резултатът за иновациите с екологични 
ползи е едва четвърт от средната стойност за ЕС. Едва 2% от МСП в 
България са получили публично подпомагане за увеличаване на 
ефективността на техните ресурси,  а 85%  от тях са предприели мерки в тази 
насока (средна стойност за ЕС – 93%). Отново под средното ниво, но в по-
малка степен, е делът на МСП, които предлагат екологични продукти или 
услуги.  Процентът на МСП, които генерират по-голямата част от оборота си, 
чрез продажба на екологични продукти и са получили публично подпомагане 
за производството им,  съответства на средната за ЕС стойност. 
Управляващият орган на финансираната от ЕС оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  стартира 
схема за безвъзмездни средства за подпомагане на МСП при закупуването на 
ново оборудване. Съгласно насоките на схемата МСП, които въведат 
Система за управление в областта на околната среда и одита (EMAS) и 
стандарти ISO 14000, ще получат най-значителното подпомагане.  

Общият резултат на България за областта „Интернационализация” е под 
средния за ЕС, но отделните показатели показват, че положението е по-
нюансирано. Процентът на българските МСП, които осъществяват износ за 
държави извън ЕС, е под средния за ЕС, докато процентът на тези,  които 
извършват внос от такива държави, съответства на средния. Броят на 
изискваните документи за търговия с държави извън ЕС е близък до средния. 
Действителната причина за слабото представяне на България са високите 
разходи и времето, необходимо за извършване на търговия с държави извън 
ЕС – 1670 щатски долара и 17  дни за внос (средни стойности за ЕС – 1101  
щатски долара и 11 дни)  и 2012  щатски долара и 20 дни за износ [9] (средни 
стойности за ЕС – 1032  щатски долара и 11 дни). Може да се каже, че има 
огромен потенциал за подобряване на законодателството.  

Основните възможности и приоритетни области, които създават МСП са: 
1. Насърчаване на предприемаческата активност. 
2. Осигуряване на подходяща регулаторна и административна рамка за 

МСП, чрез прилагане на принципа „Мисли първо за малките”. 
3. Създаване на отзивчива държавна администрация, способна в най-

голяма степен да откликне на нуждите на МСП. 
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4. Улесняване на достъпа на МСП до обществени поръчки. 
5. Подобряване на достъпа на МСП до финансиране. 
6. Осигуряване и поддържане на правна и икономическа среда, която 

спомага навременните плащания по търговските сделки. 
7. Възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в 

затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес. 
8. Подобряване на условия за МСП за достъп до външни пазари, 

особено извън ЕС. 
9. Насърчаване на иновативните МСП, както и на инвестициите в 

иновации и др. 
България е държава, в която предприемаческата инициатива има всички 

условия за бърз, лесен старт и реализация. Необходимо е формулиране на 
конкретни политики и прилагането на интегрирани икономически мерки за 
подобряване достъпа до финансиране, насърчаване на предприемачеството и 
иновациите и развитие на всички фактори на конкурентоспособността на 
българските МСП [10]. Създаване и поддържане на среда, в която 
предприемачите могат да преуспяват и предприемчивостта се възнаграждава 
и е една от ключовите предпоставки за успех. Другата възможност е да се 
даде „Втори шанс” за предприемачите, които са били обявени в 
несъстоятелност и са стигнали до тази ситуация по честен и пазарен  път, да 
получат възможност за ново начало, като им се предоставят условия бързо да 
приключат с фалиралия бизнес, за да стартират нов. 

МСП следва да имат свободен и конкурентен достъп до обществени 
поръчки, чиято система е максимално електронизирана. Държавните помощи 
за МСП да са достъпни по всички правила на законодателството в областта 
на конкуренцията и са с ясното предназначение за насърчаване на по-
иновативна и по-предприемчива бизнес-среда. 

България следва да улеснява достъпа на МСП до финансиране, по-
специално до рисков капитал, микрокредити и да поддържа правна и 
икономическа среда, която спомага навременните плащания по търговските 
сделки. Насърчаването на финансиране от алтернативни източници е 
свързано с: развитието на  на капиталовия пазар, международните финансови 
институции, българска банка за развитие, по-ефективно използване на 
средствата, предназначени за финансирани за МСП.  

Необходимо е частният сектор да се стимулира да инвестира в иновации, 
като риска между държава и бизнес е споделен. Насърчаване на  
инвестициите в изследователската дейност от страна на МСП и тяхното 
участие в програми за подпомагане на изследователската и развойна дейност, 
трансграничната изследователска дейност, в създаването на клъстери, както и 
активното управление на интелектуалната собственост от МСП. 

Не на последно място по важност е подкрепа на МСП в региони с ниска 
заетост и ниска концентрация на предприятия от секторите на високо и 
средно технологичните производства и интензивните на знание услуги с цел 

200



намаляване на различията между регионите. Необходимо е да се подкрепят 
жизнеспособните предприятия от слаборазвитите региони, за да повишат 
своята конкурентоспособност и създадат устойчиви нови работни места. 

Като цяло основните възможности на МСП в България за развитието на 
успешен бизнес трябва да са насочени към подобряване на бизнес средата - 
стартиране, управление и развитие на предприятие, популяризиране на 
предприемачеството сред младите хора, достъп до пазари и добрите практики 
в Европа.                                                                                                                                               
 
4. Заключение 

От направения анализ можем да обобщим, че МСП в България като цяло 
създават благоприятна бизнес среда за развитието на икономиката. 
Успешното изпълнение на поставените цели за развитието на МСП гаранират 
икономическия просперитет, което от своя страна създава и гарантира 
развитието на успешен бизнес. 
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Abstract. This paper discusses the concept of organizational development (OD). 
Organization development is process of planned change of organizations through the 
application of the knowledge of the behavioral sciences. The managers try to change the 
groups, units or even the whole organization in order for them to support the change efforts. 
Thus, the main goal of the OD is to change the organization in order to make it more 
effective. The name itself implies that the goal of these changes is development, and not 
adjustment, meaning that the source of the changes is internal. The OD changes the 
organization for internal needs for development and improvement of both the employees and 
the organization as a whole.     
Keywords: organization development, organization, change, behavior, techniques.  
 
1. Introduction 

The organization development (OD) is considered to be the first approach in 
analyzing the organizational changes. The beginning is in the 1940ties, with Kurt 
Lewin’s studies. During the period of 1970ties and 1980ties the OD becomes very 
popular.  

Following the mid 1970ties crises, the interest of the academic public turns to 
radical, revolutionary changes (such as Business Process Reengineering-N.K). This 
new focus was contradictory to the OD, and the OD could not explain the 
newfound interest for different changes [1].  

OD can help the company’s management realize that the organizations are 
systems with dynamic interpersonal relations which hold them together. The 
managers try to change the groups, units or even the whole organization in order 
for them to support the change efforts.  

Thus, the main goal of the OD is to change the organization in order to make it 
more effective, and more capable of organizational learning. Furthermore, OD is 
the “systematic application of behavioral science knowledge at various levels 
(group, intergroup and total organization) to bring about planned change.  

Its objectives include a higher quality of work life, productivity adaptability 
and effectiveness.” Additionally, the OD uses behavioral knowledge beliefs, 
attitudes, values, strategies, practices in order to better adapt to the outer changes 
[2]. 
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2. What is Organization Development? 
Organization Development is considered to be comprehensive and widely used 

approach to managing change, because it personifies set of values about people and 
work. Common theme in managing is how to balance the needs of the individual 
with the required behavior for high organizational performance. According to 
Huczynski and Buchanan (2007) OD practitioners believe that “with appropriate 
interventions based on social scientific understanding, the conflicting interests of 
organizations and their members can be diagnosed and reconciled”. Moreover, OD 
practitioners use it in order to resolve conflicts regardless if they are within a single 
business unit, or spread throughout the organization, in order to realize both 
individual development and organizational effectiveness. Both of these goals can 
be achieved through systematic interventions, using knowledge from the social and 
behavioral sciences [3]. 

Organization development is, as previously mentioned, process of planned 
change (and improvement) of organizations through the application of the 
behavioral sciences’ knowledge. This definition is important because of three 
points: 1. OD involves attempts to plan organizational changes, which implies 
planned and non-spontaneous initiatives. 2. The main objective of the OD is to 
improve the organization. This implies changes that are not imposed on the 
organization by external pressure, nor changes undertaken just for the sake of 
doing a change. 3. The planned change, improvement should be based on the 
knowledge of the behavioral sciences, like organizational behavior, psychology, 
sociology or cultural anthropology, and not on financial or technological aspects 
[4]. 

According to Robbins (2005) the underlying values in most OD efforts are 
identified in the following: 1. Respect for people. Individuals are perceived as 
being responsible, conscientious and caring. They should be treated with dignity 
and respect. 2. Trust and support. The effective organization is characterized by 
trust, authenticity, openness and supportive climate. 3. Power equalization. 
Effective organizations deemphasize hierarchical authority and control. 4. 
Confrontation. Problems should be openly confronted. 5. Participation. The more 
the people who will be affected by a change are involved in the decisions 
surrounding that change, the more they will be committed to implementing those 
decisions [5]. Many academics argue that implementing practices based on these 
values can make a business more effective.  

 
3.   OD Interventions (OD Techniques) 
       Many different OD interventions have been used by OD practitioners over the 
years for implementing planned organizational change. However, many of them 
did not stand the test of time. On the other hand, many of them can be considered 
successful in producing changes in individual employees, work groups or the entire 
organization. There is no unanimous view as to what OD techniques encompass, 
since scholars differ in opinion as to what is considered as OD technique. 
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According to Greenberg and Baron (1997) the OD techniques are: survey 
feedback, sensitivity training, team building, quality of work life programs and 
management by objectives [6]. On the hand, Boddy (2008) considers the following 
as OD techniques: sensitivity training, changing structure, process consultation, 
survey feedback, team building, intergroup development, grid organization 
development [3]. This implies changes in both the hard and soft organization’s 
variables. This is in accordance to the 7S model. This model explains the hard 
variables: the structure, strategy and systems and the soft ones such as style, staff 
and skills, and in between the shared values. Changing both the hard and soft 
components is equal to changing everything in an organization. The question 
remains if this is possible? It becomes obvious that the OD interventions include 
changes in both, the behavior (individuals’, teams’ or groups’ or organizations’) 
and the organizational structure. 
        The OD activities are usually referred to as “interventions”, because they are 
planned efforts to make change. The interventions are aimed at: changing the 
behavior of the teams and groups (for example: improving problem-solving 
abilities, improving teams’ collaboration), changing organizational structure 
(removing layers, changing form, establishing new profit-centers), changing the 
dominant organizational culture (switch of emphasis), changing individual 
behavior (management style, new attitude to customers), changing individuals’ 
relations [7].  

                                                                                                                    
4.  Critical Issues in OD 
        The implementation of OD techniques requires considerable amount of time, 
money and other organization’s resources, thus it is only natural one to ask if the 
implementation is worth it. A study comprising of 49 OD studies concluded that 
sizeable percentage of the studies found effects of various interventions to be 
beneficial. In this study, different types of OD interventions were studied such as: 
Management by Objectives, quality of work life, survey feedback, sensitivity 
groups and team building. The outcomes were from individual, (for example, job 
satisfaction) and organizational (like profit or productivity) aspects. The outcomes 
were categorized as being beneficial, harmful or nonexistent. Nevertheless, the 
beneficial results were more stressed for organizational outcomes rather than 
individual [6].  
        Furthermore, some important notes should be stressed regarding the OD 
interventions. OD interventions tend to be more effective among blue-collar 
workers, rather than white-collar workers. Some research suggest that the 
beneficial effects of the interventions can be enhanced by using more than just one 
technique. Having this in mind, it is advisable for companies to make combinations 
of several techniques. Moreover, the effectiveness of the interventions increases 
proportionally with the top management’s support. More specifically, the more the 
interventions are supported from the top, the more successful they tend to be [6].   
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         Introducing planned changes in organizations should be followed by 
measuring the results and evaluating their effectiveness. However, when it comes 
to OD interventions it is very difficult to assess the change. When it comes to 
measuring the individual’s performance, it is difficult to assess exactly which 
factors (and it may not be any of the interventions) influence the different behavior, 
and when it comes to organization’s performance it is also difficult to separate 
which interventions were responsible for the change.  
       According to Buchanan and Huczynski (1997) the following assumption can 
support the OD efforts: 1. individual and organizational goals are not incompatible. 
2. Conflict is caused by misunderstanding. 3. Conflict is resolved by openly 
confronting differences in perception. 4. The open display of emotions and feelings 
is valuable. 5. People have a capacity and desire for personal growth. 6. Working 
relationships can be improved by enhancing self-awareness. 7. Collaboration and 
trust are better than conflict and secrecy. It is because of these assumptions that 
Warren Bennis described the OD as a “truth, trust, love and collaboration approach 
to organizational change and development” [8]. 
        
5. Benefits and limitations of OD  

The OD has many, both problems as well as advantages. Undertaking such a 
complex program, when one tries to change basically the whole or the most part of 
the organization’s functioning, implies huge amount of resources such as time and 
money. Additionally, some benefits can have delayed payoff period, and the 
organizations cannot wait very long for potential benefits. Moreover, not all OD 
interventions are successful. On the other hand, it helps the organizations change, 
and change nowadays is inevitable and a must for all organizations. The 
interventions can improve job satisfaction, motivation, resolution of conflicts and 
many more aspects which at the end can improve the productivity and increase the 
profit. The main benefits and limitations are given in table 1 [2]. 

 
Table 1 [2] 

Benefits of OD Limitations of OD 
Change throughout organization Major time requirements 

Greater motivation Substantial expense 
Increased productivity Delayed payoff period 
Better quality of work Possible failure 
Higher job satisfaction Possible invasion of privacy 
Improved teamwork Possible psychological harm 

Better resolution of conflict Potential conformity 
Commitment to objectives Emphasis on group processes rather than 

performance 
Increased willingness to change Possible conceptual ambiguity 

Reduced absences Difficulty in evaluation 
Lower turnover Cultural incompatibility 

Creation of learning individuals and groups  
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6. Conclusion   
     According to Porras and Robertson (1987) OD is complex of theories, values, 
strategies and techniques based on behavioral sciences and aimed at planned 
changes in organizations in order to enable individual growth as well as increase in 
the organization’s performances by changing the behavior of the members of the 
organization [9]. This definition points out that the OD is not one consistent 
approach, strictly defined. Furthermore, OD is planned change, however, it is not 
specified if it is continuous change, and if it is evolutionary. The name itself 
implies that the goal of these changes is development, and not adjustment, meaning 
that the source of the changes is internal. The OD changes the organization for 
internal needs for development and improvement of both the employees and the 
organization as a whole.     
 
References 
1. JANICIJEVIC, N., Upravljanje organizacionim promenama, Drugo izdanje. Ekonomski 

fakultet, Beograd. 2007. 
2. NEWSTROM J., and K. DAVIS, Organizational Behavior-Human Behavior at Work. 

Eleventh Edition. McGraw-Hill Higher Education, 2002. 
3. BODDY, D., Management-An Introduction. Prentice Hall, 2008. 
4. MOORHEAD G. and R. W. GRIFFIN, Organizational Behavior-Managing People and 

Organizations. Sixth Edition. Houghton Mifflin Company, 2001. 
5. ROBINS, S., Essential of Organizational Behavior, Eight Edition. Prentice Hall, New 

Jersey, 2005. 
6. GREENBERG G. and BARON R., Behavior in Organizations. Sixth Edition. Prentice 

Hall, 1997. 
7. COLE, G. A., Organizational Behavior-Theory and Practice. Letts Education, London, 

1998. 
8. BUCHANAN D. and A. HUCZYNSKI, Organizational Behavior–An Introductory Text. 

Third Edition. Prentice Hall, 1997. 
9. PORRAS J. and P. ROBERTSON, Organizational Development Theory: A typology and 

Evaluation. Research in Organizational Change and Development, vol.1, pp. 1-57, 1987. 
 
 
 

206



INDUSTRIAL ENGINEERING 
AND OPERATIONAL MANAGEMENT

207



РЕАЛИЗАЦИЯ НА УНИВЕРСАЛЕН ТАЙМЕР ЧРЕЗ 
МИКРОКОМПЮТЪР 

 
REALIZATION OF UNIVERSAL TIMER THROUGH 

MICROCOMPUTER 
 

Borislav Petrov 
 

Department of Computer System and Technologies,  
Technical University - Gabrovo, Bulgaria, 

E-mail: petrov_br@tugab.bg 
 

Abstract. This рареr presents а development of a universal timer device realized on the 
based single-chip microcomputer. On the basis of the needed functions of the device 
necessary to realize the goal is synthesized schematic. Based on the necessary functions of 
the device is created and described the algorithm of the program for the microcomputer. 
Keywords: microcomputer, ATmega8515, seven-segment display, algorithm. 
 
1.  Въведение  

В съвременният динамичен свят развитието на високите технологии 
нараства непрекъснато. Тенденцията за напълно автоматизирано управление 
на производствените процеси е заложена още от средата на миналият век. 
Използването на микрокомпютри и други интелигентни програмируеми 
схеми измести използването на дискретните, с които се реализират 
електронни изделия с големи габарити. Другите причини, поради които тези 
схеми изместиха дискретните са: тяхната гъвкавост (възможност за 
програмно задаване на функциите), голямо бързодействие, висока 
надеждност и ниската консумация. Възможността на потребителите да 
вграждат електронни устройства и системи със сложни функции в рамките на 
един чип води до намаляване на времето за конструиране и производство. 
Друго предимство на микрокомпютрите пред дискретните схеми е, че за 
промяната на параметрите на дадено електронно изделие е необходимо само 
промяна на части от програмния код, а не цялостно препроектиране.  

Целта на настоящия доклад е проектиране и изработване на универсален 
таймер на базата на едночипов микрокомпютър, който може да намери 
реално приложение в много направления.  

За цялостното реализиране на устройството са извършени следните 
задачи: 

• Преглед и анализ на съществуващи решения; 
• Задълбочено изучаване на апаратните характеристики на едночипов 

микрокомпютър ATmega8515; 
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• Разработване на принципна схема за покриване на функционалните 
нужди на апаратно ниво; 

• Разработване на алгоритъм и програма за покриване на 
функционалните нужди на програмно ниво; 

• Изработване на практически макет и тестване на работоспособността 
му в лабораторни условия. 

 
2. Функционални възможности и блок схема на предлаганото устройство 
  Формулирани са следните функционални възможности на устройството: 

• Програмна настройка (задаване) и нулиране на времевия интервал чрез 
два бутона (чрез единия бутон се „инкрементира”, а с другия, „декрементира” 
задавания времеви интервал); 

• Функция “repeat” на програмната настройка при задържане на единия 
или другия задаващ бутон; 

• Функция „старт-стоп”; 
• Директно захранване от мрежата за битови нужди (220 V); 
• Визуализиране на времевия диапазон върху седем-сегментен 

индикаторен дисплей. 
На базата на едночипов микрокомпютър (ЕЧМК), четири разряден седем 

сегментен индикаторен дисплей и формулираните функционални 
възможности е предложена блокова схема, която е показана фигура 1. 

 

 

Управление и 
настройка  

 
Тактов генератор  

 
Захранване  

 

 
 
Микрoкомпютър  

I/O портове 
Седем сегментен 

индикаторен дисплей

Визуална индикация

 
 

Фиг. 1. Блок схема на предлаганото устройство 
 

Основните модули, изграждащи функционалната блокова схема са: 
• Блок «Микрокомпютър» – служи за управление на седем сегментния 

дисплей, измерване на времевия интервал и изпълнение на команди задавани 
от блока за управление и настройка; 

• Блок «Захранване» – осигурява стабилни и филтрирани захранващи 
напрежения, необходими за правилната работа на устройството; 
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• Блок «Управление и настройка» – осигурява възможност, както за 
настройване и нулиране на измерваното време, така и за запускане и спиране 
на таймера; 

• Блок «тактов генератор» – осигурява стабилна тактова честота за 
процесорното ядро на микрокомпютъра; 

• Блок «визуална индикация» – служи за визуализация на измервания 
времеви интервал. 
 
3. Принципна електрическа схема 
  Въз основа на формулираните функционални възможности и 
разработената блок схема е синтезирана принципна електрическа схема на 
предлаганото устройство. Използваният микрокомпютър е ATmega8515 на 
фирма Atmel. 

На фигура 2 е представена принципната схема осигуряваща 
необходимото работно напрежение от 5V за микрокомпютъра. 
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Фиг. 2. Принципна схема на захранващата верига 
 
 Необходимата работна стойност на напрежението се осигурява като 
предварително мрежовото напрежение се трансформира до стойност от 
9~12V, чрез понижаващ трансформатор (Т). След това полученото 
напрежение се изправя чрез Грец схема (DA1) и се филтрира от 
кондензаторите С1 и С2, след което се подава на компенсационен 
стабилизатор 7805, означен с U1, който стабилизира стойността му на 5V. 
 Кондензаторите C2 и C3 осигуряват допълнителна филтрация, като 
биполярния кондензатор предпазва микрокомпютъра от високочестотните 
смущения, постъпващи от захранващата мрежа. В среда на електромагнитни 
смущения е желателно схемата да бъда екранирана, тъй като те биха могли да 
окажат пагубни влияния за коректната работа на устройството. Резисторът 
R1 ограничава тока през светодиода D2. 
 Принципната схема на предлаганото устройство е представена на фигура 
3. Бутонът SW1, кондензаторът C7 и резисторът R23 формират верига за 
хардуерно начално установяване на микрокомпютъра. Предназначението на 
кондензатора C7 е да филтрира краткотрайните входни смущения, които биха 
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могли да рестартират микрокомпютъра. Също така чрез този кондензатор 
изкуствено се реализира външно начално установяване при включване на 
захранването. В качеството на честотно стабилизиращ елемент е използван 
кварцов резонатор (QZ1) с работна честота 4.096MHz. Тази честота е степен 
на две, което я прави удобна за измерване на времевия интервал от 1 секунда. 
Общите изводи на седем сегментния индикаторен дисплей са аноди. 
Резисторите (R2÷R9) ограничават тока през сегментите на дисплея. 
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Фиг. 3. Принципна схема на предлаганото устройство 
 

Шините, обединяващи отделните сегменти на дисплея, са свързани към 
Port B (изводи PB0÷PB7 на микрокомпютъра), а общите им аноди са свързани 
към Port A (изводи PA0÷PA4 на микрокомпютъра) през буферни транзистори 
(VT2÷VT5). Използването на тези транзистори се налага поради това, че 
токът през анода на един индикатор, в зависимост от изобразяваната цифра, 
може да достигне до 80mA. Тази стойност е твърде голяма, тъй като 
максимално допустимия ток през един входно-изходен извод на 
микрокомпютъра е 20 mA.  

Всеки един от индикаторите се включва с подаване на високо ниво към 
базата на съответния транзистор (динамично управление). Резисторите 
(R2÷R9) ограничават тока през базите на буферните транзистори. Схемата на 
свързване на бутоните (SW2÷SW5) е такава, че когато даден бутон е отпуснат 
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се изпраща ниво логическа „1” към микрокомпютъра, а когато е натиснат 
логическа „0”.  

По този начин програмно се сканира тяхното състояние. Бутонът SW3 
програмно реализира „старт-стоп” функция, чрез която таймера се запуска 
(привежда в работен режим) или спира (привежда в режим стоп). По този 
начин се осигурява възможност на потребителя в случаите, когато се налага 
принудително да спре таймера независимо, че предварително зададения 
времеви интервал не е изтекъл.  

С натискане на бутона SW2 програмно се нулира зададения времеви 
интервал. Чрез бутоните (SW4 и SW5) програмно се настройва времевия 
интервал, като бутонът SW4 „инкрементира” (увеличава) задавания времеви 
интервал, а SW5 го „декрементира” (намалява).  

Задържането на един от тези бутони реализира „repeat” функция за 
съответна операция („инкремент” или „декремент”). Тази функция е 
предвидена с цел да се осигури възможност на потребителя да реализира 
„груба” настройка на времевия интервал.  

Възможността за „фина” настройка се осигурява с еднократно натискане 
на същите бутони. Маломощното реле се управлява от извод PC0 на 
микрокомпютъра през транзистора VT1, тъй като товароносимостта на 
изводите му не е достатъчна за захранване на намотката на релето. 
 
4. Алгоритъм и програмна реализация 
 Блоковата схема на алгоритъма на главната програма е представена на 
фигура 4. Първоначално се инициализират всички необходими за покриване 
на функционалните нужди периферни системи.  

Следва извикване на подпрограмата LeDdecoding за преобразуване на 
двоичното значение на брояча в седем сегментен код, след което и на 
подпрограмата Displey_refersh, с която се реализира опресняване на дисплея. 
По нататък изпълнението продължава с непрекъснато сканиране на 
състоянието на бутоните реализиращи следните функции: 

• старт/стоп (задаване на режимите )  
• настройка на времевия интервал (увеличаване с 1 „инкремент” и 

намаляване с 1 „декремент”); 
• програмно нулиране. 
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Фиг. 4. Алгоритъм на главната програма 

 
 Натискането на бутон води до извикване на подпрограмата Delay_btn, с 
която се реализира времезакъснение от 15ms. Това се прави с цел да се 
филтрират механичните претрепвания на контактите на бутоните. След 
обработката на тази подпрограма се извършва повторна проверка на 
състоянието на натиснатия бутон. В случай, че програмата регистрира 
претрепване се прави повторна проверка чрез предаване на управлението към 
основния цикъл, който следи състоянието на бутоните. При тази проверка, в 
случай че претрепванията са филтрирани се присвоява и изпълнява 
функцията на съответния бутон. На следващия етап се следи за отпускане на 
съответния натиснат бутон. Отпускането на бутоните също внася 
претрепване, поради което е необходимо отново да се извика подпрограмата 
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Delay_btn с цел да бъдат филтрирани.  След отпускането на съответния бутон 
и филтриране на претрепванията управлението се предава към основния 
цикъл, чрез който непрекъснато се сканира състоянието на бутоните. 
Алгоритъма е така реализиран, че в работен режим „старт” е активен само 
бутон „старт/стоп”, а останалите са игнорирани. Настройката и софтуерното 
нулиране на времевия интервал се извършва само в режим „стоп”. 
 
5. Тестове и резултати 

Тестовете са реализирани с осцилоскоп DPO 3012 на фирма Tektronix. 
 Тест 1 – тестване на времевите характеристики при препълване на 
вградения в микрокомпютъра таймер/броячен модул Таймер1 за реализиране 
на необходимия времеви интервал от 1секунда. 
Програмно е заложено Таймера да генерира заявка за прекъсване по 
препълване на всяка 1секунда т.е на осцилограмата трябва да се наблюдава 
сигнал с полупериод от 1 секунда (фигура 5). 
 Извод на получените резултати от тест 1: От получените резултати 
става ясно, че Таймер/броячния модул програмно е конфигуриран коректно, 
тъй като е постигнат необходимия времеви интервал от 1секунда. 
 

 
 

Фиг. 5. Осцилограма на тествания сигнал при препълване на Таймера1 
 за времеви интервал от 1секунда. 

 
Тест 2 – тестване на програмното времезакъснение от 15ms, необходимо 

за програмно филтриране на претрепването на механичните контакти на 
бутоните. 

Програмно е заложено линията PB0 на микрокомпютъра да се нулира за 
интервал от 15ms и за същия да се установи в ниво логическа”1” т.е на 
осцилограмата трябва да се наблюдава сигнал с полупериод от 15ms (фигура 
6). 
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Извод на получените резултати от тест 2: От получените резултати 
става ясно, че кода е коректно съставен, тъй като е постигнат необходимия 
времеви интервал от 15ms. 
 

 
 

Фиг. 6. Осцилограма на тествания сигнал на подпрограма Delay_btn реализираща 
времезакъснение от 15ms, необходимо за програмно филтриране на механичните 

претрепвания на бутоните 
 

Тест 3 – тестване на времето на сработване на изходна линия PC0 към 
която е свързано релето при натискане на бутон „старт/стоп” (фигура 7). 

Извод на получените резултати от тест 3: От снетата осцилограма 
става ясно, че времето на сработване е допустимо (25,3ms). Канал 2 следи за 
натискането на бутон „старт/стоп”, а към канал 1, е свързана линията PC0, 
към която е свързана управляваната верига на релето. 
 

 
 

Фиг. 7. Осцилограма на времето за сработване на релето 
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6. Заключение 
 Като бъдеща доработка се предвижда опресняването на седем 
сегментния индикаторен дисплей да се реализира чрез вградения в 
микрокомпютъра периферен модул Таймер0. Опресняването чрез извикване 
на подпрограма не е оптимално решение, тъй като се губи процесорно време. 
По тази причина при настройване на времевия интервал, дисплеят премигва 
поради необходимост на процесорно време за обслужване на бутоните. Чрез 
използване на модул Таймер0 процесорът ще бъде разтоварен от задачата за 
обслужване на дисплея и ще бъде ангажиран само със задачата за сканиране 
състоянието на бутоните.  
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Abstract. This рареr presents а development of a vending machine realized on the based 
single-chip microcomputer. On the basis of the needed functions of the device necessary to 
realize the goal is synthesized schematic. Based on the necessary functions of the device is 
created and described the algorithm of the program for the microcomputer. 
Keywords: microcomputer, ATmega8515, LCD display, algorithm, coin reader. 
 
1.  Въведение  

Първите сведения за монетни машини варират още от началото на новата 
ера, когато Херон от Александрия (гръцки математик и инженер от 1-ви век) 
създал машина за продажба на светена вода. Поставяйки монета в машината, 
тя падала в тава прикачена към лост. Този лост отварял клапан който пускал 
водата докато тавата не се наклони до толкова, че монетата да падне. Тогава 
противотежестa отново заключвала клапана и водата спира да тече. 

Монетните автомати широко навлизат в употреба по време на 
индустриалната революция, като първите съвременни автомати били 
внедрени в Лондон, в началото на 1880 година. Първоначално те служили 
само за продажба на пощенски картички. В Съединените щати монетни 
автомати се появяват за първи път през 1888 , като те продават дъвки на 
компанията на Томъс Адамс, по железопътните гари на Ню Йорк. 

Идеята за добавяне на игри в монетен автомат, като допълнителен 
стимул за потребителите да купуват, идва през 1897 година когато 
компанията Pulver добавя малки фигурки, които се придвижвали когато 
някой купи дъвка от машината. Тази идея създава изцяло нов тип механични 
устройства, известни като "търговски стимулатори". Появата на игрални 
автомати се корени точно в тези ранни устройства. 

Целта на настоящия доклад е проектиране и изработване на монетен 
автомат базиран на едночипов микрокомпютър. 

За цялостното реализиране на устройството са извършени следните 
задачи: 

• Преглед и анализ на съществуващи решения; 

217



• Преглед и анализ на видовете монетни четци с цел да се направи избор 
на четец с възможност за връзка към едночипов микрокомпютър; 

• Разработване на принципна схема за покриване на функционалните 
нужди на апаратно ниво; 

• Разработване на алгоритъм и програма за покриване на 
функционалните нужди на програмно ниво; 

• Изработване на практически макет. 
 

2. Функционални възможности и блок схема на предлаганото устройство 
  Формулирани са следните функционални възможности на устройството: 

• Разпознаване на монети с номинална стойност от 5ст., 10ст., 20ст., 
50ст. и 1 лев; 

• Възможност за избор на един от четири артикула с различна цена; 
• Възможност за интерфейс с потребителя.  
На базата на едночипов микрокомпютър (ЕЧМК), течнокристален (LCD)  

дисплей и формулираните функционални възможности е предложена блокова 
схема, която е показана на фигура 1. 

 

I/O портове

Микрокомпютър

Визуализация

LCD дисплей

Монетен 
четец Клавиатура

Тактов 
генератор

Захранване

Електромеханично 
задвижване

 
Фиг. 1. Блок схема на предлаганото устройство 

 
Основните модули, изграждащи функционалната блокова схема са: 
• Блок «Микрокомпютър» – реализиран е чрез едночипов 

микрокомпютър ATmega8515 на фирма Atmel и служи, както за управление 
на блоковете за визуализация (LCD дисплей) и електромеханично 
задвижване, така и за четене на информация изпращана от блоковете 
съставящи монетен четец и клавиатура; 

• Блок «Захранване» – осигурява стабилни и филтрирани захранващи 
напрежения, необходими за правилната работа на устройството; 
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• Блок «Клавиатура» – осигурява възможност, за избор на един от 
четири артикула с различна цена, реализиран чрез четири бутона; 

• Блок «Тактов генератор» – осигурява стабилна тактова честота за 
процесорното ядро на микрокомпютъра; 

• Блок «Монетен четец» – служи за разпознаване на монети с номинална 
стойност от 5ст., 10ст., 20ст., 50ст. и 1 лев и е реализиран чрез монетен четец 
модел CH-926; 

• Блок «Електромеханично задвижване» – предоставя на клиента 
избрания от него артикул и се състой от електродвигатели, зъбни предавки и 
механична лента; 

• Блок «Визуализация» – реализира интерфейса с потребителя. 
 
3. Принципна електрическа схема 
  Въз основа на формулираните функционални възможности и 
разработената блок схема е синтезирана принципната електрическа схема на 
предлаганото устройство.  

На фигура 2 е представена принципната схема осигуряваща 
необходимите работни напрежения от 12 V за четеца и 5V за 
микрокомпютъра. 
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Фиг. 2. Принципна схема на захранващата верига 

 
 Необходимите работни стойности на напрежението се осигуряват като 
предварително мрежовото напрежение се трансформира до стойност от 18V, 
чрез понижаващ трансформатор (Т). След това полученото напрежение се 
изправя чрез Грец схема (DA1) и се филтрира от кондензатора С1, след което 
напрежението се подава на компенсационен стабилизатор 7812 (DA1), който 
стабилизира необходимата стойност за четеца от 12V. Работното напрежение 
за микрокомпютъра се осигурява от компенсационен стабилизатор 7805 
свързан последователно на стабилизатора 7812. 
 Кондензаторите C2 и C3 осигуряват допълнителна филтрация, като 
биполярния кондензатор предпазва микрокомпютъра от високочестотните 
смущения, постъпващи от захранващата мрежа. В среда на електромагнитни 
смущения е желателно схемата да бъда екранирана, тъй като биха могли да 
окажат пагубни влияния за коректната работа на устройството. Резисторът 
R1 ограничава тока през индикаторния светодиод (D2). 
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Фиг. 3. Принципна схема на предлаганото устройство 
 

 Принципната схема на предлаганото устройство е представена на фигура 
3. Бутонът SW1, кондензаторът C7 и резисторът R10 формират верига за 
хардуерно начално установяване на микрокомпютъра. Предназначението на 
кондензатора C7 е да филтрира краткотрайните входни смущения, които биха 
могли да рестартират микрокомпютъра. Също така чрез този кондензатор 
изкуствено се реализира външно начално установяване при включване на 
захранването. В качеството на честотно стабилизиращ елемент е използван 
кварцов резонатор (QZ1) с работна честота 12MHz. Течнокристалния 
дисплей е свързан към микрокомпютъра по 4-битов интерфейс, както 
управляващата шина и шината за данни са свързани към входно/изходните 
изводи на PORTA, които трябва да бъдат конфигурирани с посока изход. 
Захранващото напрежение е същото, като това на микрокомпютъра (5V).  

Чрез тример-потенциометъра се настройва поляризиращото напрежение 
на дисплея. Монетния четец (DD2) изпраща пo линия Data определен брой 
импулси към микрокомпютъра (извод 1 на DD1 конфигуриран с посока вход) 
в зависимост от номиналната стойност на поставената в него монета. По този 
начин микрокомпютъра програмно регистрира стойността на монетата. Броя 
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на тези импулси се определя от потребителя, като предварително обучи 
четеца съгласно указанията в документацията на фирмата производител. 
Избора на един от четирите артикула се реализира в зависимост от това кой 
от бутоните (SW2÷SW5) е натиснат. Схемата им на свързване е такава, че 
когато даден бутон е отпуснат се изпраща ниво логическа „1” към съответния 
извод на  микрокомпютъра (конфигуриран с посока вход), а когато е натиснат 
логическа „0”. По този начин програмно се сканира тяхното състояние. 
Електродвигателите (М1÷М4) задвижват зъбните предавки и механична 
лента, чрез които се предоставя на клиента избрания от него артикул. Те се 
управляват от изводите на микрокомпютъра (PC0÷ PC0 конфигурирани с 
посока изход) през транзисторите (VT1÷ VT4), тъй като товароносимостта на  
всеки от изводите не е достатъчна за захранване на двигателите. При високо 
ниво (логическа „1”) на базата на някой от транзисторите ще включи 
съответния двигател, а при ниско ниво (логическа „0”) ще го изключи. 
Резисторите (R11÷R14) ограничават базовия ток на всеки транзистор. 
Диодите (D1÷D4) предпазват транзисторите от „пренапрежение” в следствие 
на индуктивния товар в намотката на двигателите. 
 
4. Алгоритъм и програмна реализация 

Блоковата схема на алгоритъма на главната програма е представена на 
фигура 4. Първоначално се инициализират всички необходими за покриване 
на функционалните нужди периферни системи. Следва извикване на 
подпрограма Displey_refersh, с която се реализира опресняване на дисплея. 
На следващата стъпка се прави проверка дали е поставена монета в четеца. 
Ако липсва такава управлението се предава на основния цикъл, който 
непрекъснато следи за поставена монета. При поставяне на монета 
изпълнението на алгоритъма продължава с непрекъснато сканиране на 
състоянието на бутоните. Натискането на бутон води до извикване на 
подпрограмата Delay_btn (не е представена на схемата), с която се реализира 
времезакъснение от 15ms. Това се прави с цел да се филтрират механичните 
претрепвания от контактите на бутоните. След обработката на тази 
подпрограма се извършва повторна проверка на състоянието на натиснатия 
бутон. В случай, че програмата регистрира претрепване се прави отново 
проверка чрез предаване на управлението към основния цикъл, който следи 
състоянието на четеца. При тази проверка, в случай че претрепванията са 
филтрирани действието продължава с проверка между стойността на 
поставената монета и цената на избрания артикул. Ако двете стойности 
съвпадат се извиква подпрограмата за опресняване на дисплея и клиента се 
обслужва, като устройството му пуска избрания от него артикул. В противен 
случай се пресмята и изписва върху дисплея разликата, и управлението се 
предава на основния цикъл. Цикъла се повтаря до тогава докато клиента не 
набави паричната разлика за съответния артикул.  Отпускането на бутон 
също внася претрепване, поради което е необходимо отново да се извика 
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подпрограмата Delay_btn с цел да бъдат филтрирани. След отпускане на 
съответния бутон и филтриране на претрепванията управлението се предава 
към основния цикъл, чрез който непрекъснато се сканира състоянието на 
четеца.  

Опресняване 
на дисплея

Начало

Задвижване на 
електромеханизма за 

артикул 1 
(обслужване на клиента)

Поставена ли е 
монета (монети)?

Натиснат ли е 
бут. за атикул 1?

Натиснат ли е 
бут. за атикул 2?

Натиснат ли е 
бут. за атикул 3?

Натиснат ли е 
бут. за атикул 4?

Ст-та на монетата 
(монетите) = ст-та 

на арт. 1?

Опресняване 
на дисплея

Задвижване на 
електромеханизма за 

артикул 2 
(обслужване на клиента)

Ст-та на монетата 
(монетите) = ст-та 

на арт. 2?

Опресняване 
на дисплея

Задвижване на 
електромеханизма за 

артикул 3 
(обслужване на клиента)

Ст-та на монетата 
(монетите) = ст-та 

на арт. 3?

Опресняване 
на дисплея

Задвижване на 
електромеханизма за 

артикул 1 
(обслужване на клиента)

Ст-та на монетата 
(монетите) = ст-та 

на арт. 4?

Опресняване 
на дисплея

Инициализация

Пресмятане на разликата 
м/у ст-та на арт.1 и ст-та 
на монетата (монетите)

Пресмятане на разликата 
м/у ст-та на арт.2 и ст-та 
на монетата (монетите)

Пресмятане на разликата 
м/у ст-та на арт.3 и ст-та 
на монетата (монетите)

Пресмятане на разликата 
м/у ст-та на арт.4 и ст-та 
на монетата (монетите)

не

да

не

не

не

не

не

не

не

не

да да

да да

да да

да да

 
 

Фиг. 4. Алгоритъм на главната програма 
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5. Заключение 
 Като бъдеща доработка се предвижда да се усъвършенства механичната 
част, както и да бъде добавена периферна схема за бутоните. Добавянето на 
тази схема ще осигури възможност претрепванията да се филтрират по 
апаратен начин. Така се спестява процесорно време, тъй като бутоните ще се 
обслужват със заявка за прекъсване. Сканирането на бутоните по програмен 
начин не е оптимално решение, тъй като е необходимо повече процесорно 
време за обслужването им и филтрирането на претрепванията. Монетния 
четец се обслужва, чрез заявка за прекъсване от вградения в микрокомпютъра 
таймер/брояч0. Би било добре да се реализира и вариант, чрез който да бъде 
обслужен чрез заявка за прекъсване от външен източник. Целта е да се 
направи сравнителен анализ кое от двете решения е по-оптимално спрямо 
критериите заемани ресурси от програмната памет и процесорно време. В 
разработката не е предвидена възможност монетния автомат да връща ресто, 
тъй като използвания четец не осигурява такава. Тези които връщат ресто са 
по-скъпи и това е основната причина, поради която не е използван такъв. При 
направения обзор за съществуващи подобни разработки не бяха намерени 
такива, които да са реализирани с едночипов микрокомпютър. Единствено 
бяха открити монетни автомати на различните фирми производители, за 
които не са предоставя никаква техническа информация. 
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Abstract. The paper studies the stochastic optimal control problems for Markovian jump 
linear systems  and  a set of  generalized continuous time algebraic Riccati equations 
associated to the given jump system. It is considered the new decoupling technique proposed 
by Shuping and couthors (2013) where the given jump system is transformed to a set of new 
Markovian jump linear subsystems. This transformation constructs a new iteration for 
solving each Riccati equation of the det of equations. The proposed iteration is compared the 
existing similar methods. 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 continuous-time algebraic Riccati 
equations, Iteration algorithm.  
 
1. Introduction 

Over the past few decades, stochastic Riccati equations have been widely 
applied for solving the optimal control problems for linear/nonlinear systems. We 
will consider a set of coupled stochastic Riccati equations applied for a class of 
continuous-time Markov jump linear systems. He and his coauthors [1] have 
introduced a novel algorithm for solving the optimal control problem for Markov 
jump linear systems only use partial knowledge regarding to the system dynamics.  

Consider the following continuous-time linear systems with Markovian jumps 
in the probability space (Ω; F; P): 

)())(()())(()( tutrBtxtrAtx += ,                                                            (1) 
where Ω   is the sample space, F is the algebra of events, and P is the 

probability measure defined on F; x(t) ∈  Rn is the state vector, and u(t) ∈  Rm is 
the controlled input; A(r(t)) and B(r(t)) are known mode-dependent matrices with 

 
224



appropriate dimensions;  { r(t),  t≥0 }  is a continuous-time discrete-state 
Markovian process with left continuous trajectories and taking values from a finite  
set S = { 1; 2; . . . N }  with transition probabilities given by  )( ijpP = , and   

∑
∈≠

−=
Sjij

ijii pp
,

,   for details see [2] .  For the coefficient matrices, we denote 

A(r(t)), B(r(t)), Q(r(t)), R(r(t)) as A(i), B(i), Q(i) and  R(i) respectively with r(t) = i; 
and i ∈  S. The coefficient matrice are given constant matrices of appropriate 
dimensions with real entries.  

Subject to system (1) which is assumed to be stochastically stabilizable, our 
objective is to find  an optimal admissible control policy u(t) which minimizes the 
following functional:  

)}0()0()]()()()())(()([{)),0(),0((
0

rxdttutRtutxtrQtxEurxJ TT∫
∞

+= ,         (2) 

where the mode-dependent weighting matrices Q(r(t)) and R(r(t)) are 
symmetric.   

One can associate to optimal control problem (1)-(2) the following stochastic 
generalized Riccati algebraic equations:  

)()()()()()()()(),( 1 iXBiRiBiXiAiXiXiAXiT T
i

T −−+= ,            (3)  

If  )(~),...,1(~ NXX  is a positive definite  solution of the above set of nonlinear 
equations, then   

)()(~)()()()(),( 1 txiXiBiRtxiKtiu T−−=−=  
is the optimal control.    
 
Inspired by the parallel algorithm [3,4] and a new decoupling technique named 

Subsystems Transformation, we re-construct a set of new continuous-time Markov 
jump linear subsystems and separate the coupled relation from the coupled 
algebraic matrix Riccati equations based on the jumping parameters.  

In this paper we will investigate the proposed new approach for solving (3), 
based on the Subsystems Transformation tehnique.  We will compare this approach 
with the numerical behavior of the existing methods, introduced by   Gajic and 
Borno [3] and Ivanov [4]. The old iteration is [4] 

 

)())()()(~)(()())()()(~( )1()()1()1()( jXpiXiBiAiXiXiXiBiA k

ij
ij

kkkTk +

<

++ ∑+−+−          

(4) 
,0)()()()()( )()()( =+++∑

>

iQiXiSiXjXp kk

ij

k
ij    i ∈  S, k=0,1,2, … , 
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where I
p

iAA ii
i 2

)(~
+= ,  TiBiRiBiS )()()()( 1−=  

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 subsystem transformation approach   

Consider the following set of continuous-time linear reconstructed subsystems 
 

),()(),()(~),( tiuiBtixiAtix += ,    i=1,2, . . ., N 
 
By reconstructing the Markovian jump linear systems, the exact information 

regarding Ai are contained in system matrices iA~  of N parallel continuous-time 
linear subsystems in the above form.  

For the constructed linear system we apply the iteration:  
 

))()()(~)(()())()()(~(0 )()()()( iKiBiAiXiXiKiBiA kkkTk −+−=              (5) 

)i(K)i(R)i(K)i(Q )k(T)k()k( ++  
where  

)()()()( )1(1)( iXiBiRiK kTk −−−=  

 ∑
≠=

−+=
N

ijj

k
ij

k jXpiQiQ
,1

)1()( )()()( .  

In order to find the optimal steady state control policy we use:  
),(*)()(),()(),( 1 tixiXiBRtixiKtiu T−−== . 

 
The new policy iteration algorithm based on the following decomposition: 
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Tt11
)k(T)k()k(

1

Tt

t
t1

)k(T
t1 x)1(Xxdx)]1(K)1(R)1(K)1(Q[xx)1(Xx ++

+

++= ∫ τττ

tt1i
)k(T

Titi
)k(T)k()k(

i

Tt

t
it

)k(T
it x)i(Xxdx)]i(K)i(R)i(K)i(Q[xx)i(Xx ++

+

++= ∫ τττ

tNt
)k(T

TNtN
)k(T)k()k(

N

Tt

t
Nt

)k(T
Nt x)N(Xxdx)]N(K)N(R)N(K)N(Q[xx)N(Xx ++

+

++= ∫ τττ  

 
226



Letting k=0 we start the policy iteration scheme by using initial subsystems 
stabilizing controller gain  (0) = K2(0) = … = KN(0) and  the policy evaluation:  

∑
≠=

+=
N

ijj
ij jXpiQiQ

,1

)0()1( )()()(  

)()()()( )0(1)1( iXiBiRiK T−−= .  
 
Next, a solution set N,...,2,1i),i(X )1( =  is obtained:  

=−+− ))i(K)i(B)i(A~)(i(X)i(X))i(K)i(B)i(A~( )1()1()1(T)1(  

)i(K)i(R)i(K)i(Q )1(T)1()1( +=   ,   for i=1,…,N.   
 
Thus, the iteration scheme constructs a matrix sequence, based on the 

solutions of the  Lyapunov equations (5).   
 
3. Numerical simulations 

We investigate the numerical behavior of the iterations (4) and (5) for finding 
the positive definite solution  to the coupled algebraic Ricacti equations (3). 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=2): 
Q(1) =Q(2)=diag [0.25, 1,…,1,1],  
R(1) = 0.55;  R(2)=1.75;   
P =[-2 2; 1.5 -1.5]; 
and 
A(1)=-abs(randn(m,m))/(10);     A(2)=-abs(randn(m,m))/(10);   
B(1)=abs(randn(m,1))/10;        B(2)=abs(randn(m,1))/10; 
 
In our definitions the functions randn(q,k) and rand(m,k) return a m-by-k 

matrix of  pseudorandom scalar values  (for more information see MATLAB 
description).  We have executed our experiments with coefficients A(i), B(i),   with 
different values of m. We compare the considered two iterations  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" 
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and "av It" we count those examples of each size for which the corresponding 
iteration converges. We choose 910−=tol  for all experiments.  

 
Hundred examples of different values of m=9,10,11,12,13,14,15 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 results are involved in the next table.  

 
Table 1. Results from experiments with 100 runs for each value of m.  

 
 (5) (4) 

M m 
It 

av 
It 

m 
It 

av 
It 

     
 (2) (3) (4) (5) 

9 853 52
2.1 453 27

7.6 

10 156
6 

54
7.7 831 29

1.3 

11 112
3 

61
9.5 596 32

9.4 

12 236
0 

78
2.0 

125
8 

41
5.0 

13 272
5 

79
6.1 

144
7 

42
3.1 

14 176
4 

71
2.6 937 37

8.8 

15 173
3 

69
5.0 920 36

9.5 
 
 

4. Conclusion    
We have made numerical experiments for computing the maximal solution to 

the set of generalized  algebraic Riccati equations (3) with two iterations (4) and 
(5).  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  
iteration (5) performance needs more computational work than iteration (4).  
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Abstract. The paper examines the selection of a carrier as a transport service supplier using 
the model based on Analytic Hierarchy Process (AHP). This  model has been implemented 
in a particular company and destination, with express (by air) and normal delivery (by 
terrestrial), including all evaluation stages: selection of criteria, determination of weighted 
coefficients and their sizes, evaluation of carriers as transport service suppliers, which is 
used as a base of the final supplier selection.  
Keywords: Analytic hierarchy process AHP, distribution, transport service supplier.  
 
1. Въведение 

През последните години мениджмънтът на логистичната верига навлизе 
широко в практиката на съвременните фирми. Негова основна цел е 
интегрирането на организационните функции и управлението на материалния 
поток от закупуването, поръчката и доставката на суровини, материали или 
компоненти, през производствения процес до дистрибуцията и доставката на 
готовите продукти до крайните потребители [4]. Основен елемент от 
интегрираната логистична мрежа е дистрибуцията на фирмата, в рамките на 
която се изпълняват комплекс от технико-икономически задачи: оценка и 
избор на доставчици, договаряне на условията на доставки, изпълнение на 
доставките, осъществяване на контрол върху изпълнението на доставките и                                                                                           
уреждане на финансовите взаимоотношения между страните.  

В настоящия доклад се разглежда оценката и изборът на доставчик 
на транспортни услуги - превозвач. 
 
2.  Модели, използвани при избор на доставчик 

В литературата [1,2,3] са описани следните модели:  
• При използване на  матрични модели решението на проблема с избора 

на превозвач се осъществява чрез матрица, като по хоризонтала се определят 
реда, количествата и условията на доставка, а по вертикала – предоставящите 
подобни услуги доставчици (превозвачи). В матрицата се попълват разходите 
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за доставките и цените на услугите. След определяне на сумарната цена по 
превозвачи, фирмата може да избере потенциалния превозвач по най-малката 
стойност.                                                               Окончателният избор се прави 
като се вземат предвид характеристиките на качеството на доставките, които 
могат да бъдат оценени по точкова система. Недостатъкът на този метод е 
трудността на формализация. 

• Същността на модела за стойностна оценка е, че изборът на превозвача 
се основава на желанието на фирмата за оптимизиране стойността на стоките 
и се определя от променливата печалба на фирмата. По този начин изборът се 
базира на желанието на фирмата за максимизиране на нейната печалба чрез 
една оптимална комбинация на цена и параметри от транспортни услуги.  

• Модел, отчитащ технологичните параметри. Изборът на превозвач се 
основава на връзката между физическите параметри на товара (тегло, обем, 
капацитет на пристанището, съотношението на разходи към тегло) и 
транспортната система (скорост, честота на транспортиране, и т.н.) – в този 
случай изборът се определя от технологичните параметри. Най-често 
използваните параметри са обемът на превозваните товари, разстоянието, 
разходите за един тон на предмет на търговия, годишен тонаж, тарифата за 
превоз, транспортиране и степента на надеждност. Много от тези опции се 
отнасят за транспорта, а не за фирмата, което не гарантира оптимален избор 
на превозвач. 

• Моделът за елиминирането на параметрите позволяват изключването 
им в зависимост от предварително определена цел. Вместо едновременното 
разглеждане на всички параметри на превозвача за оценка се извършва 
търсене на параметрите от по-важните към най-малко значимите. 
Параметрите, които по-добре описват превозвачите са: време за доставка, 
безопасност и надежност на пристигане, честота на транспорта, цената на 
транспорта и т.н. Този модел може да се осъществява чрез използването на 
множество методи – AHP модел, дърво на решенията, разработване на 
система от общовалидни критерии за даване на обобщаваща оценка по 
отделните области на проучване на доставчиците и други. 

• Аналитичния йерархичен процес (AHP) е структурирана техника за 
организиране и анализиране на сложни решения, основани на математиката и 
психологията. Тя е разработена от Thomas L. Saaty през 1970 г. и е широко 
изследвана и развивана оттогава. Има специално приложение в процеса на 
вземане на решение от екип [1] и се използва по целия свят в широк спектър 
от ситуации на решения, в области като управление, бизнес, индустрия, 
здравеопазване и образование. Резултат от оценката на няколко критерия 
позволява да се създаде класиране на доставчици и да се избере един (или 
няколко) с най-високата оценка. Когато се извършва оценка по няколко 
критерия трябва да се изгради един модел, съобразен с конкретната ситуация. 
Може да се използва образец на AHP модел като отправна точка, но при 
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изграждането на модел за избор при конкретна ситуация определянето на  
всички необходими (и не-припокриващи се) критерии е първата и най-важна 
стъпка в процеса на вземане на решения.  
 При избор на превозвач ще се използва AHP модел.  
 
3. Теоретична постановка на AHP модел за избор на превозвач 

Моделът на базата „AHP“ (Аналитичен йерархичен процес, Аnalytic 
hierarchy process) при избор на превозвач се състои от следните стъпки: 

• определяне на критериите за избор на доставчици; 
  Първата стъпка от метода е структурирането на критерии за избор, което 
означава изграждане на йерархия на критериите и техните подкритерии. 
Йерархията от критерии отразява ключовите показатели за изпълнение (в 
зависимост от типа на доставката) и в същото време предоставя възможност 
за избор на доставчик в съответствие с бизнес целите на фирмата. Първото 
предизвикателство, когато се избира доставчик за фирмата е да се определят 
подходящи и ясни критерии. Определеното множество критерии трябва да 
обхваща параметри от количествен и качествен характер. Това е и задачата на 
функционалните мениджъри от маркетинг, финанси, дистрибуция, транспорт, 
продажби и др.  

• определяне на коефициента за тежест на отделните критерии, 
определяне на ранга на критерия; 

Втората стъпка се състои в разпределянето на тежести на предварително 
избраните критерии и където е необходимо – разделяне на теглото между 
критерий и подкритерии. Съществува подход за сравнение на претеглянето, 
според който всеки критерий се сравнява с всеки друг критерий. Сравнението 
се извършва на всяко йерархично ниво (сравнение на два елемента, които 
принадлежат към същата група вътре в йерархията), както и за всяко ниво от 
цялата йерархия. Такова сравнение позволява фокусирането само върху два 
от критериите по едно и също време. По този начин се определя за всяка 
комбинация кои критерии са по-важни и кои по-маловажни и каква е 
разликата между тях по значение. 

Теглото на параметърът се представя от число, по-голямо за по-значим 
параметър с по-голяма тежест. Сравняват се два критерия едновременно и се 
използват стойности между 1 и 9 /таблица 1/. Във всеки чифт се отчита 
степента на доминиране на един елемент върху друг. Изключителното 
надмощие на един критерий над друг може да бъде оценен на 9, равенство на 
1. Ако вторият критерий е по-важен от първия, се записва реципрочната им 
стойност. По този начин се получават стойностите в диапазона от 1/9 до 9. За 
да се достигне крайната оценка, се използва процедурата на средно 
претеглената стойност. Тя може да бъде получена чрез умножаване на 
значението на критериите и стойността им. 
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Таблица 1. Значение на тежеста на критериите 
 

Стойност  Значение на коефициента 

1 Равенство 

3 Донякъде по-голямо значение на един критерий над друг 

5 Силни превъзходството на един критерий над друг 

7 Много силно превъзходство на един критерий над друго                                        

(ясно се вижда на практика) 

9 Абсолютно -  (възможно най-високата) превъзходството на един 

критерий над друг 

Забележка: използване на стойности между тях (2, 4, 6, 8) е разрешено.  
 
Критериите са сравнени по двойки и тези субективни оценки са 

записани в матрица с размери f × f, където f е броя на критериите. Клетките 
на матрицата са посочени като най-близкото цяло число приближения на 
тегло в таблица 2. 

 
Таблица 2.  Матрица за оценка на важността по критерии 

 
Критерий 1 2 ... ... f 

1 1 a12  … … a f1
 

2 a21  1   a f2
 

… …    … 

… …    … 

f a f 1
 a f 2

 … … 1 

 
 

За оценител се дават само стойности (клетки) в горната част на 
матрицата (над диагонала). Клетките по диагонала са равни на 1; стойностите 
на клетките под диагонала са реципрочни. За практическото използване на 
уравнение или матрица в таблица 2 е достатъчно приблизително решение.  

• оценяване на доставчиците  
Математически това се свежда до определяне на  оценка на работата на 

всеки превозвач по отношение на всеки  критерий. Критериите са посочени 
така, че да  е възможно качествено или количествено определяне на техните 
стойности. Оценките на базата на количествени параметри съвпадат със 
съответната числена стойност на променлива описваща превозвача. Според 
определението качествените параметри са субективни по своя характер и са 
определени като абстрактни числа. 

Определя се претеглената оценка на доставчиците по отделните 
критерии, сумира  се и се определя общата оценка на доставчика 
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ff KWKWKWP ....... 2211 +++=      (1) 

където:  
P е общата оценка на проекта,  

iW     е теглото на i -  критериите,  

iK е числена стойност (оценка) на i - критериите. 
Това е AHP процес за оценка на всички проекти и доставчици. Най-

добрият доставчик е този, който получава най-висока обща стойност 
(максимална стойност, разбира се е 1). В резултат фирмата получава списък 
на превозвачите, класирани по отношение на целевата функция. Изборът на 
оптималния превозвач, се извършва на базата на  подреждането по обща 
стойност и оценени по количествените и качествени критерии. Списъкът с 
класацията на доставчиците дава възможностти да се  помисли за 
алтернативни планове за доставка, което е особено важно за да се подобри 
работата на фирмата. 

 
4. Прилагане на AHP модел за избор на доставчик  

Фирмата Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс (СЕК) регулярно 
получава доставки от Европа. Изборът на превозвач е сложен процес за 
компанията, поради факта, че стоките доставяни за „СЕК”   попадат в 
категория скъпи и чупливи предмети. За това избора на компания 
превозвач преминава през прецизен и сериозен подбор. 

 
4.1. Определяне на критериите за избор на превозвач 

Като потребител на транспортни услуги „СЕК” може да избере 
доставчик по различни критерии. Колкото повече критерии бъдат взети под 
внимание при прилагането на избора, толкова по-добър е изборът. Въпреки 
това, наличието на твърде много критерии може да доведе само до загуба на 
време, тъй като много от критериите, ще имат минимално (практически 
незначително) въздействие върху резултата. Така че изборът на критерии 
може да окаже значително въздействие върху рейтинга на доставчика и върху 
решението от потребителя. Избрани са следните критериите  

К1 Разходите за транспорт на доставката. Този показател е един от 
основните, чрез които потребителите най-много се повлияват в избора си.  

К2  Време за доставка на пратката. Този критерий заедно със 
стойността на услугите, почти винаги се взема под внимание от страна на 
потребителите при вземането на решение за избор на доставчик. Това се 
дължи на факта, че повечето от договорите, сключени от гледна точка на 
доставчика на стоки, трябва да бъдат точно спазвани.  

К3 Надеждност на време на пристигане на доставката. Този 
показател характеризира компанията доставчик по отношение на време за 
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изпълнение на доставката. Изборът на този критерий е свързан с факта, че 
договорът за продажба с клиента е обвързан със срок за доставка, което 
означава, че всеки ден закъснение от страна на фирмата доставчик е свързан 
с неустойка, определена по договора.  

К4  Ефективност на дейностите. Този критерий не е пряко свързан с 
договора за превоз и с изискванията, посочени от клиента към превозвача, но 
има косвено влияние върху вземането на решения и в този смисъл е 
достатъчно силен. Склонността е да се избере фирма, която работи по-
ефективно. Като критерий за ефективността на компанията ще се разгледа 
ефективността на разходите, определени по формулата: 

  RRDPeн )( −=  %      (2)  
където Peн - рентабилност на  компанията, %;  
D – доход на компанията, млн.лв.;  
R - разходи на компанията, млн.лв.  
К5  Финансова  независимост характеризира зависимостта на фирмите 

от външни заеми. Той също така няма да има пряко въздействие върху 
изпълнението на превоза, но привлича вниманието на потребителите, защото 
колкото повече заеми има дружеството, толкова по-висок е рискът от 
неплатежоспособност. Общата мярка за финансова независимост е фактор за 
автономия на компанията, което може да се изчисли по формулата: 

КЗССKавт /=        (3) 
където  автK - коефициент на  автономия;  
КЗ - кредиторска задълженост;  
СС - собствени средства.  
К6  Професионален опит. Този критерий е двусмислен, тъй като 

наличието на опит не винаги е показателно за най-добрата работа на 
фирмата. Въпреки това, опитът показва, че компании с дългогодишен опит 
по-добре познават пазара, по-здраво държат този сегмент от него, който са 
спечелили.  

К7  Популярност. Това е критерий, който често играе роля не само при 
избор на превозвача, но и на всякакви услуги или продукти. Повечето 
потребители са склонни да избират този продукт, който познават и който се 
радва на най-голяма популярност. Мярка за популярността на фирма е трудно 
да се определи количествено и затова се определя качествено по вътрешно 
убеждение на оценяващите. 
 
4.2. Определянето на тегловите характеристики  на критериите 

Нека разгледаме накратко някои от сравняваните двойки критерии. 
Разходите и надеждността на време на пристигане(времето за 

доставка). Съгласно договора за продажба продавачът може да бъде 
таксуван с наказание за неспазване на срокове за доставка. Въпреки това, 
възможно е размерът на такова наказание да е много по-малък, отколкото са 
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разходите за транспорт. Следователно разходите за услуги стават умерено 
по-високи от надеждността на време на пристигане. Според случая може да 
се окаже, че заплащането на неустойка към клиента е по изгодно от 
доплащането на експресен транспорт. 

Разходите за доставки и ефективност на изпълнението. 
Ефективността на изпълнението  е относителен критерий, който показва 
доколко ефективно работи дадена компания, но в същото време, тя може да 
не отразяват реалната ситуация. Въз основа на това, цената на доставката има 
предимство пред  ефективността на изпълнението. 

Разходите за доставки и финансова независимост. Финансовата 
независимост на една компания зависи от много фактори и при сключване на 
договор с превозвача за определен период от време, ако има признаци на 
загуба на компанията – на финансова независимост може да не се подновява 
договора. Следователно, разходите за доставки надхвърля значението на 
финансова независимост.  

Разходите за доставки и опита. Ако при работа с по-малко известна 
фирма ще се осигури по-благоприятни условия при плащане за доставки то 
опита може да се пренебрегне. Следователно, разходите за доставки са с 
много по-голяма тежест от опита на дадена фирма.  

Разходите за доставки и популярност. Тъй като превозвача не влияе 
върху продажбата на стоката или услугата фирмите са склонни да сключат 
споразумение с по-малко популярна страна, но при по-благоприятни условия. 
Въз основа на това, цената на услугата получава едно значително предимство 
пред популярността.  

Време за придвижването на стоките и  надеждността на 
доставката. Критериите в тази двойка са доста близки по значение, тъй като 
са силно взаимосвързани. Изпълнението на срока за доставка е от 
изключителна важност, когато голяма част от поръчките са експресни.  

 
Таблица 3. Тежест на критериите за въздушен и сухоземен транспорт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ефективност и финансова независимост. В този случай, критериите са 

много сходни по своята значимост, тъй като те косвено засягат  превозите.  

К К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

К1 1 1/4 1/4 3 3 6 7 

К2 4 1 2 5 5 5 5 

К3 4 1/2 1 4 4 5 7 

К4 1/3 1/5 1/4 1 1 2 3 

К5 1/3 1/5 1/4 1 1 2 3 

К6 1/6 1/5 1/5 1/2 1/2 1 1 

К7 1/7 1/5 1/7 1/3 1/3 1 1 

 

К К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

К1 1 1/4 1/4 3 3 6 7 

К2 4 1 2 5 5 5 5 

К3 4 1/2 1 4 4 5 7 

К4 1/3 1/5 1/4 1 1 2 3 

К5 1/3 1/5 1/4 1 1 2 3 

К6 1/6 1/5 1/5 1/2 1/2 1 1 

К7 1/7 1/5 1/7 1/3 1/3 1 1 
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Ефективността на работата и опит в дейността. Тъй като 
продължителността на работа на фирмата превозвач на пазара все още не 
означава, че компанията работи ефективно, може да се предположи, че 
ефективността е с приоритет над опит, въпреки близостта на критериите.  

Опит и популярност. Популярността е много субективен критерий, но е 
с по-малко значение от опита, тъй като тя може да бъде свързана с желанието 
на някои потребители да следват „модата“ и др. фактори.  

Изброените критерии ще бъдат използвани за определяне на най-
добрата фирма спедитор класирайки фирмите, с които работи „СЕК” -  
„Спиди“; „ТНТ“ и „Квеенбергер“. Разглеждат се два варианта за доставка: 
чрез въздушен транспорт, при който от най-голямо значение е времето за 
доставка на пратката и надежността на тази доставка и чрез сухоземен 
транспорт, при който определящото ще е цената на доставката (дадени са в 
таблица 3 – съответно за двата вида транспорт). 

 
Таблица 4. Относителната тежест на критериите за въздушен транспорт 

Въздушен К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

K1 1,00 0,25 0,25 3,00 3,00 6,00 7,00 

K2 4,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

K3 4,00 0,50 1,00 4,00 4,00 5,00 7,00 

K4 0,33 0,20 0,25 1,00 1,00 2,00 3,00 

K5 0,33 0,20 0,25 1,00 1,00 2,00 3,00 

K6 0,17 0,20 0,20 0,50 0,50 1,00 1,00 

K7 0,14 0,20 0,14 0,33 0,33 1,00 1,00 

Сума 9,98 2,55 4,09 14,83 14,83 22,00 27,00 

  
В таблиците попълваме стойности, изразяващи тежестта на дадените 

критерии, като за двата вида транспорт критериите са с различна тежест. За 
избор на стойности ползваме таблица 2. В таблицата се попълват стойности 
за отношението на всички критерии помежду им, съответно право- и 
обратно- пропорционално според положението им към основния диагонал. В 
следващата таблица се определя сумата по колони за да се определи 
относителната тежест на всеки критерий (таблица 4). 

 
Таблица 5. Относителна стойност на критериите при въздушен транспорт 

 
Въздушен К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7
K1 0,1 0,1 0,06 0,2 0,2 0,27 0,26 0,17
K2 0,4 0,39 0,49 0,34 0,34 0,23 0,19 0,34
K3 0,4 0,2 0,24 0,27 0,27 0,23 0,26 0,27
K4 0,03 0,08 0,06 0,07 0,07 0,09 0,11 0,07
K5 0,03 0,08 0,06 0,07 0,07 0,09 0,11 0,07
K6 0,02 0,08 0,05 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
K7 0,01 0,08 0,03 0,02 0,02 0,05 0,04 0,04

Сума 1  

237



След дефинирането на тежестта на критериите построяваме таблица 5, в 
която се определя относителната стойност за всеки критерий и се добавя 
колона с попълнена усреднена стойност на всеки ред (оцветена), което ни 
дава резултата за тежестта на всеки критерий „К“.  
 
4.3. Определянето на общата оценка на фирмите  

Определянето на оптималния превозвач преминава през последната 
стъпка на определяне на общата оценка на фирмите. Това се извършва чрез 
използване на e-mail офертата, дадена от контактното лице, представляващо 
фирмата спедитор, от Интернет страницата на съответния спедитор и от 
Интернет страницата на Агенцията по вписванията, раздел „Годишни 
отчети“, откъдето са извадени данните за приходи, разходи, задължения и 
капитал на фирмите участнички в избора – „ТНТ“, „Спиди“, „Квеенбергер“ 

Алгоритъмът за изчисляване на дясната част на таблица 6 представлява 
определяне на всеки критерий и финално оформяне на оценка за всяка фирма 
по следния начин: 

• Ефективност на дейностите – пренасят се стойностите за ефективност 
от лявата част на таблицата. 

• За всички останали критерии – избира се най-добрият показател от 
трите цени от  лявата част  на  таблицата и в полето на този показател в дясно  

 
Таблица 6. Обща оценка за фирмите  доставчици при въздушен транспорт 

Въздушен транспорт

Критерии
Тегло на 
критериите

ФИРМА  
Спиди

ФИРМА  ТНТ ФИРМА 
КВЕЕНБ.

ФИРМА  
Спиди

ФИРМА  
ТНТ

ФИРМА 
КВЕЕНБ.

Разходи за доставка 0,17 134,95 309,61 120,00 0,89 0,39 1,00
Време за доставка 0,34 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,50
надеждност на време за доставка 0,27 13,50 30,96 12,00 0,44 1,00 0,39
ефективност на дейностите 0,07 9,88% 36,35% 0,96% 9,88% 36,35% 0,96%
финансова независимост 0,07 1,15 2,21 0,14 0,52 1,00 0,06
професионален опит 0,04 14,00 17,00 19,00 0,74 0,89 1,00
популярност 0,04 1,00 0,80 0,90 1,00 0,80 0,90

0,72 0,84 0,52

Стойност на критериите Относителни тегла на критериите по фирми

Обща оценка за фирмата  
 
се поставя 1.За останалите две фирми, показателят за разходите се определя 
като частното на най-добрата цена и цената на фирмата, чийто показател 
изчисляваме. 

По аналогичен начин се определят и оценките на фирмите при доставки 
чрез сухопътен транспорт, които не са бързи и определящото при тях е 
цената на доставката.  
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5. Резултати 
На графика 1 се вижда, че фирма „ТНТ“ е оптималния избор за 

въздушен транспорт. Въпреки сравнително по-високата си цена, компанията 
е с най-висок показател на база в пъти по-високия си коефициент на 
надеждност на време за доставка и ефективност на дейностите. Крайният 
резултатът е такъв, защото приоритет за въздушния транспорт е времето за 
доставка и надеждността на това време, а цената не е толкова определящ 
фактор, поради спешността на поръчката. 

Обща оценка на фирмата за  въздушен транспорт

0,72

0,54

0,82

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

ФИРМА А (Спиди) ФИРМА Б (ТНТ) ФИРМА С (КВЕЕНБЕРГЕР)        

Обща оценка на фирмата за сухоземен транспорт

0,78

0,75

0,70

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

ФИРМА  А (Спиди) ФИРМА Б (ТНТ) ФИРМА  C (КВЕЕНБЕРГЕР.)  
Графика 1. Обща оценка за фирмите  превозвачи 

 
       На графика 1 ясно се вижда резултатът за оптимална фирма за 
сухопътен транспорт – това е фирмата „Спиди“, която предоставя добра цена, 
време и надеждност на доставка. При този тип транспорт приоритетна е 
цената и времето за доставка, именно поради по-добрата си цена компанията 
е на първо място.  
 
6. Заключение 

Използвайки „AHP“, е разработен модел за оценка на доставчици на 
транспортна услуга. Определена е система от критерии (количествени и 
качествени) и тегловите им характеристики в зависимост от поставените 
приоритети. Моделът позволява да се получат конкретни резултати при избор 
на доставчик за различен вид транспорт като резултат от направената 
обобщена оценка на кандидатстващите фирми.  
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Abstract. Over the past years in different areas of IT management is seen consolidation of 
know-how. With that came a certain popularity of some standards and models (CMMI, 
COBIT, ISO/IEC 27000, ITIL, etc.), which are often classified as frameworks for IT 
governance. Each of these frameworks aims to support some parts of IT management with 
the knowledge of best practices and to improve the quality of IT services. But now we are 
facing a situation characterized by an abundance of these management frameworks. 
Combining or parallel usage increasingly creates some issues, but also more complex 
questions are raised. We need to organize effective interaction between the frameworks and 
to deal with their heterogeneity. 
Keywords: Comparative analysis, IT management frameworks, metamodelling. 
 
1. Въведение 

Има голямо разнообразие от стандарти, рамки, най-добри практики, 
референтни модели и патентовани методи (наричани събирателно рамки), 
посветени на подкрепата на ИТ управлението. Рамките обикновено са 
насочени към подобряване. Добре известни примери за рамки са COBIT, 
ITIL, CMMI и семейството на стандартите за управление на сигурността 
ISO/IEC 27000. 

Като се има предвид степента на хетерогенност на най-добрите групи 
практики и органите по стандартизация, необходимостта от анализ на тези 
рамки, по отношение на обхвата на функции, излишъка на функции и 
дейности и несъответствията на функции става очевидна. 

 
2. Изложение  
Възникване на мулти-моделни среди 

Компаниите са изложени на съвместното съществуване на няколко 
рамки, които се използват паралелно или частично, за да подкрепят 
различните задачи на ИТ отделa. Рамките все повече показват припокриващи 
се области с оглед на техните функции и области на приложение, въпреки че 
те се фокусират върху различни цели. COBIT например често се използва от 
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одитори и счетоводители (ITGI, 2007a & 2006a) [1], докато IT разработчиците 
често използват CMMI. Въпреки че може да бъдaт ITIL фокусирани, ИТ 
операциите може да обхващат въпроси късаещи бизнес стойността, 
адресирана също и от COBIT (OGC, 2000 и 2007 г.) [2]. Наблюдаваната и 
контролирана комбинация и интеграция на различни рамки за ИТ управление 
е предпоставка за ефективно използване и на разположение на недостатъците 
на всяка отделна рамка. 

 
Подходи за сравнение и интегриране на ИТ управленски рамки 

Основният фокус е върху COBIT, ITIL, Val IT и CMMI. COBIT ще се 
позиционира като основа, което ще позволи да се възползваме от добре 
структурирана "архитектурата" на ИТ процесите като част от автономния 
обхват на COBIT. 

COBIT основно може да се разглежда като цялостен и представителен на 
(почти) всички задачи и процеси, които една ИТ организацията трябва да 
извършва. Като един вид недостатък трябва да сме наясно с факта, че COBIT 
умишлено предлага само някои цели на контрола ще бъдат изпълнени от ИТ 
процесите. Въпреки това той не посочва как средствата за това трябва да се 
изпълняват и използват. ITIL от друга страна съдържа също КАК процесите 
трябва да бъдат направени - не само факта, че те трябва да се направят 
изобщо. ITIL обаче се фокусира повече върху "движещата се" ИТ - това е 
предоставяне и управление на услуги, отколкото управлението и контрола 
върху тях. Като трети пример, CMMI се фокусира върху качеството и поставя 
приоритет върху развитието на системите. Рамката на CMMI е - като COBIT - 
добре структурирана и последователна. 

Чрез отчитане на тази значителна степен на хетерогенност на рамките, 
съответно наличните цели и документация, един подход за сравнение ще 
допринесе за по-добро разбиране и по-ефективно използване. Сравнявайки и 
интегрирайки рамките, разбира се, може да се извърши по различни начини. 
В следващите параграфи ще бъдат очертани два основни подхода за 
сравнение – на високо ниво и в подробности, т.е. многокритериалното 
сравнение и свързването на функциите. 

 
Многокритериално сравнение 

Като начало ще се направим общ преглед. Матрицата на фигура 1 
показва пример за класификация на различни рамки в обхвата на категориите 
(външна и вътрешна перспектива) и ефикасността, ефективността и 
стратегическия принос [3].  

"Вътрешен фокус" означава, че рамката главно е насочена към аспекти, 
отнасящи се до дейностите и функциите на самия ИТ отдел. Като контраст 
"Външен фокус" се отнася до бизнес ориентацията на рамката, например от 
преодоляването на пропуските между бизнеса и ИТ.  
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Докато COBIT и дори още повече Val IT (ITGI, 2006b) [4] силно се 
отнасят до стратегиите на бизнеса и ИТ, поддържайки гледна точка на 
компанията от позицията на външния пазар, ITIL е посветен на ефективните 
операции на услугите и се фокусира повече вътрешно за инфраструктурните 
аспекти на компанията. Подобно на ITIL, ISO/IEC 20000 също е посветена на 
предоставяне на ефикасни услуги. Информационна сигурност (семейството 
от стандарти ISO/IEC 27000) са заинтересовани от ефективната сигурност т.е. 
стратегията, съвсем естествено, да има еднакъв фокус върху вътрешните и 
външните аспекти. 

 

 
Фиг. 1. Класификация на рамки на високо равнище  

 
Друг начин за сравнение на рамки е предложен от Dohle & Ruhling (2006 

г.) [5]. Двете измерения са съставени от основните отговорности на ИТ 
отдела и основното предназначение (фигура 2): 

 

 
 

Фиг. 2. Позициониране на рамки (Адаптирано от Dohle & Ruhling (2006)) 

242



Отговорност: Вертикалната ос на матрицата се състои от зоната на 
отговорност на ИТ отдела. Тук управлението на ИТ като цяло се различава от 
развитието на нови системи, както и оперативната дейност: управлението на 
ИТ, ИТ операциите и ИТ проектирането. 

Предназначение: хоризонталната ос описва основното предназначението 
на рамката. 

Освен това, те разграничават определението за процес (целта на модела е 
да се дефинират ИТ процесите) от изискванията за процес (изисквания за 
процеса трябва да са изпълнени, като например показатели за 
производителност на  процес) и подобряването на процеса (рамката подкрепя 
подобряването на процесите). 

Докато класификациите по-горе (Фигура 1 и Фигура 2) позволяват 
илюстрация на високо ниво на ИТ рамката за управление, в съответствие с 
тяхното предназначение, те не предоставят прозрения в потенциално 
припокриване на функции и дейности. Но тези класификации помагат за 
характеризиране на предметната област на една рамка като цяло, което 
позволява груба ориентация. Въпреки това, те са твърде ограничени, за да се 
направи допълнителен анализ на взаимозависимостите на отделните рамки и 
по този начин да се направят изводи за комбинирано приложение. 

По-подробни сравнения могат да се правят чрез прилагане на списъци с 
критерии. Walter & Krcmar (2006) [6] сравняват "рамки за управление на 
услугата" с "рамки за управление на разработката на софтуер" чрез 
използване на списък с критерии. Критериите са предметни области, като 
например задълженията на ИТ операциите и разработката на софтуер. 
Списъците са били получени от фазите на жизнения цикъл на софтуера, 
който отново е свързан със структурата на процеса на ITIL ядрото (Service 
Support и Service Delivery) и допълнени със съдържанието на други ITIL 
книги и други съответни задачи на разработката на софтуер. Таблица 1 
илюстрира степента на покритие на различни рамки. Пресичащите се места 
са обозначени с отметки. 

Наблюдението от Walter & Krcmar (2006) [6] не се ограничава само до 
софтуер и системи за поддръжка, но също така включва модели и методи за 
развитие на системи. Въпреки това, трябва да се отбележи, че в списъка от 
критерии не се разглежда широка гама от теми, които обхващат ИТ 
управлението. Така, бизнес подобни критерии, като например базирано на 
стойността управление на ИТ и приспособяването с ИТ, липсват. 

Hochstein & Hunziker (2003 г.) [7] характеризират и сравняват рамки чрез 
използване на по-разширен списък от критерии, произтичащи от целите и 
очакванията на рамковото използване. Те правят разлика между формални и 
прагматични критерии. Първите засягат компонентите и структурата на 
рамката, а вторите се отнасят до критериите, които основно имат значение за 
прилагането им на практика. 
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Таблица 1. Критерийно базирано сравнение на рамки 

 
 

В сравнение със списъка на Walter & Krcmar (2006) [6], определени 
изисквания изграждат по-обща мрежа, която се занимава повече със 
структурните аспекти, а не конкретното съдържание. Таблица 2 и Таблица 3 
показват подхода от Hochstein & Hunziker (2003) [7], регулиран според 
COBIT 4.1. 

Основаното на критерии сравнение от Hochstein & Hunziker (2003) [7] 
предлага оценачна решетка на доста високо ниво с два набора от 
характеристики, т.е. формални критерии и прагматични критерии, състоящо 
се от три показателя за всеки (да/доказателства/не и високо/средно/ниско). 
Тъй като няма адресиран специфичен модел на съдържание, критериите не 
позволяват сравнение на рамки на функционално съдържание на специфично 
ниво. За класифицирането от Walter/Krcmar, тези основни критерии 
предлагат добро допълнение за подчертани от различна гледна точка рамки. 

Очертаните подходи от Hochstein & Hunziker (2003 г.) [7] и Walter & 
Krcmar (2006 г.) [6] осигуряват доста добра диференциация на рамките на 
високо ниво, въпреки че не успяват да направят сравнение на ниво функции и 
дейности. За да се преодолее това ограничение, ще разгледаме мета-
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моделирането като метод за описание и за сравнение на поетапно 
моделирани процеси. 
 

Таблица 2. Критериите, използвани от Hochstein & Hunziker 

 
 

Таблица 3. Базирано на критерии сравнение на Hochstein & Hunziker 
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Сравняване на рамки 
Вторият подход за сравнение и по-късно сравняване на рамки, за разлика 

от подхода, основан на критерии, посочено по-горе, е базиран на сравняване 
на спецификацията на компоненти [8]. 
Променяйки организациите съответно от страната на собственика на рамката, 
като ISACA/ITGI, OGC и ITSMF са предприели усилия не само да сравняват 
различни рамки, но и да ги съпоставят. В "привеждането в съответсвие с 
COBIT, ITIL и ISO 17799 за бизнес полза" (ITGI, 2005 г.) [9], споменатите 
организации обръщат внимание на въпроса за това колко добре COBIT, ITIL 
и ISO 17799 хармонизират и как те могат да бъдат използвани съвместно. 
"Целта е да се обясни на бизнес потребителите и висшето ръководство за 
стойността на добрите практики в ИТ и как хармонизацията, внедряването и 
интеграцията на най-добрите практики може да се направи по-лесно" (ITGI, 
2005 г., стр.. 7) [9]. 
 
3. Изводи 

Сравнявайки и интегрирайки различните рамките за ИТ управление може 
да се извърши по различни начини. Чрез отчитането на значителната степен 
на хетерогенност на рамките, един подход за сравнение ще допринесе за по-
добро разбиране и по-ефективно използване. Класифицирането на високо 
ниво на ИТ рамките за управление, в съответствие с тяхното предназначение 
помагат за характеризиране на предметната област на една рамка като цяло, 
което позволява груба ориентация. По този начин може да се прецени към 
коя/кои рамка/и да се направи по задълбочен анализ чрез по детайлно 
разглеждане на различни характеристики. 
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Abstract. The main objective of the work is development of a concept about distributed 
production systems in the production of contract furniture by remanufacturing. 
To achieve the goal at the beginning of the work are analyzed the characteristics of 
alternative methods to extend the life of products. We studied the nature and characteristics 
of the strategies for remanufacturing - processes and systems for remanufacturing . 
Analyzed are the characteristics of the operational management of production systems for 
remanufacturing. At the end of the work is presented the developed conceptual solution for 
remanufacturing park producing contract furniture. 
Keywords: remanufacturing, contract furniture, distributed production systems, operations 
management, manufacturing parks  

 
1. Въведение  

Вследствие на индустриалната революция светът претърпява мащабни 
промени като глобализация, значително нарастване на населението и 
скоростен напредък на индустриализацията.  

През 20-ти век индустриалните предприятия повишават ефикасността на 
операциите си и извършват глобална експанзия на дистрибуционните канали, 
прилагайки новаторски решения. Това повишаване на ефикасността на 
дейността води до сложни промени в глобален мащаб и до нежелани 
практики при управлението на веригите на доставките. По-конкретно, 
експоненциалното разрастване на производствената дейност засенчва един 
ключов въпрос - за спешната нужда за освобождаване и за консервация на 
продуктите след края на експлоатационния им живот.  

Повторното производство е най-висшата форма на рециклиране, която 
запазва не само стойността на материалите, но и значителна част от 
генерираната преди добавената стойност, която е необходима за създаване на 
нови продукти. Това е една досега неизползвана възможност за подобряване 
на производителността на българската мебелна индустрия.  

Предмет на настоящата работа е управлението на дейността на 
индустриални предприятия, създаващи мебелировка за обществени сгради 
чрез т.нар. „Повторно производство” (рефабрикуване).  
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Основна цел на работата е разработването на концепция за разпределени 
производствени системи при създаването на мебелировка за обществени 
сгради чрез рефабрикуване.  

За постигане на поставената цел в началото на работата са анализирани 
характеристиките на алтернативните методи за удължаване на живота на 
продукти. Проучени са същността и особеностите на стратегиите за повторно 
производство (рефабрикуване) – процеси и системи за повторно 
производство.  

Анализирани са особеностите на оперативното управление на 
производствени системи за повторно производство на продукти. В края на 
работата е представено разработеното идейно решение за рефабрикуващ парк 
за мебелировка за обществени сгради.  

 
2. Удължаване на живота на мебелировка за обществени сгради  

Стратегиите за удължаване на живота на продуктите и за рефабрикуване 
на използвана мебелировка по договор се считат за обещаващи възможности 
за затваряне на контура на материалния поток на предприятията, създаващи 
мебелировка по договор [1].  

Основна пречка пред стратегиите за удължаване на живота на 
продуктите чрез услуги по ремонт и поддръжка е обстоятелството, че тези 
стратегии намаляват възможностите на производителите да произвеждат 
повече нови мебели. 

Честата замяна на мебелировката в европейските обществени сгради е 
основен фактор за нарастване на генерирането на твърди отпадъци, което от 
своя страна е предпоставка за нарастване на площта на депата с отпадъци. 
Тези екологични проблеми изискват по-ефикасно използване на 
мебелировката по договор, с което да се постигне намаляване на 
количеството на отпадъците, както и количеството на влаганите в 
производството на мебели опасни материали. 

Някои автори [1, 2] популяризират идеята за продължаване на живота на 
мебелировката за обществени сгради с цел да се минимизират вредните 
въздействия върху природната среда.  

От икономическа гледна точка, стратегиите за удължаване на живота на 
мебелировката са по-добрата възможност за затваряне на контура на 
материалния поток при производството на мебели от рециклирането на 
материали.  

Продуктите излизат от употреба по две основни причини: функционална 
непригодност (физически дефекти и нужда от ремонт) или излизане от мода 
(губят привлекателността си поради появата на нови продукти). Т.нар. 
„Планирано остаряване” е един от подходите за създаване на търсене и за 
нови продажби [3]. 

В последната фаза на живота си продуктите подлежат на възстановяване, 
което може да се извърши с различна степен на ефикасност на използване на 
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природните ресурси. Накратко, възможностите за възстановяване са: 
повторна употреба; възстановяване; ремонт; повторно производство; 
канибализация; рециклиране. 

Вариантите за продължаване на живота на продуктите са следните [4]: 
При повторно използване на продуктите компонентите им се използват 

пълно или частично в настоящия им вид.  
При повторното производство от остарели продукти се съхраняват 

подлежащи на използване компоненти, обновяват се годни за употреба 
компоненти, отстраняват се компоненти след преработка. При повторното 
производство подлежащи на изхвърляне продукти (наричани продуктови 
платформи) се възстановяват чрез преизграждане за връщане към нов 
експлоатационен цикъл. 

При високо качественото рециклиране материалите за компоненти на 
продукти се преработват във вид (суровини с висока стойност), който 
позволява повторно прилагане на същия процес за създаване на компоненти.  

При ниско качественото рециклиране материалите за компонентите на 
продукти се преработват в ниско стойностни суровини, които се предлагат за 
обща употреба за производство на енергия или ток.  

Основен фактор, който обединява решенията за повторна употреба, 
възстановяване и за повторно производство е оползотворяването на излезли 
от употреба продуктови платформи чрез възстановяване на геометричния и 
структурния стоеж на продуктите и удължаване на експлоатационния период. 
Следователно повторното производство включва процеси за възстановяване 
на излезли от употреба продукти до годно за експлоатация състояние.  
 
3. Същност на повторното производство на продукти 

Идеята за повторно производство на продукти възниква по време 
Втората световна война, когато недостигът на суровини и компоненти води 
до практиката за рефабрикуване на транспортна и военна техника [5]. 

Практиките за повторно производство са по-напреднали в европейските 
страни поради налаганите от Европейския съюз норми за обратно приемане 
на продукти и за отговорно отношение към природната среда [5, 6]. 

Основен фактор, който провокира идеята за повторно производство е 
остатъчната стойност в използваните продукти след излизането им от 
употреба. Тя е причина за разработване на бизнес модели от трети страни 
(независими производители) за рефабрикуване на използвани продукти и за 
продажбата им на по-ниски цени.  

Повторното производство се дефинира като индустриален процес за 
извличане на стойност от използвани или влошаващи качеството си продукти 
и привеждането им в състояние на нови продукти чрез замяна на компоненти 
или повторна обработка на използвани компоненти [7]. Чрез повторното 
производство остатъчна стойност на дълготрайни компоненти може да се 
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задържи и може да се съхрани част от създадената при първоначалното 
производство стойност.  

Концепцията за повторно производство може да се формулира по 
множество начини, но всички те гравитират около идеята за преизграждане 
на съществуващи продукти. Според повечето автори повторното 
производство е процес, при който използвани, излезли от употреба продукти 
(т.нар. „Продуктови платформи”) се възстановяват за следващ период на 
експлоатация [5, 8, 9, 10].  

При повторното производство една продуктова платформа преминава 
през последователност от въздействия като инспектиране, деасемблиране, 
отстраняване на компоненти, възстановяване на компоненти, почистване, 
повторно асемблиране, тестване и гарантиране за съответствие с продуктови 
стандарти. Повторното производство по принцип се превръща в базова 
концепция за описване на процесите ангажирани във възстановяване на 
излезли от употреба продукти и привеждането им в състояние за пълноценна 
експлоатация [11]. 

Процесите при повторно производство могат да са подредени по 
различен начин като могат да се добавят и отнемат различни етапи в 
зависимост от характеристиките на създаваните продукти. 

Повторното производство се различава от традиционното производство 
по много признаци. При повторното производство съществуват дейности, 
които липсват при традиционното производство. Също така нивото на 
автоматизация на процесите при повторното производство е значително по-
ниско и големината на партидите е твърде малка [12]. 

При повторното производство качеството, количеството и моментите на 
постъпване на използваните продукти не могат оперативно да се управляват, 
както това е възможно при традиционното производство [13]. Това означава, 
че планирането при повторно производство е твърде сложна задача [13, 14]. 

Налице са значителни пречки при формирането и оперирането на 
извършващи повторно производство системи. Един от ключовите фактори за 
постигане на успех при реализиране на стратегии за повторно производство е 
осигуряването на постоянен поток от продуктови платформи [10]. 
Следователно основен проблем при реализиране на стратегии за повторно 
производство е неопределеността, свързана със снабдяване, дистрибуция и 
качество на продуктовите платформи.  

В резултат на непостоянството в качеството и наличността на 
продуктови платформи възникват сериозни смущения в материалните 
потоци, в използването на производствените площи и в наличните запаси 
[14].  

Друг значим проблем е субоптималната резултатност на дейността 
вследствие използването на компоненти, които не са проектирани за 
рефабрикуване на продуктовите платформи. 
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Гайд и Джайараман [15] считат, че съществуват пет основни фактори, 
които значително усложняват оперативното управление на процесите за 
повторно производство:  

- неопределеност на степента на възстановяване на компоненти от 
приети продуктови платформи; 

- непознато състояние на набелязаните за възстановяване 
компоненти до инспектирането им; 

- наличие на проблеми от несъвместимост на компонентите;  
- нужда от деасемблиране на продуктовите платформи; 
- невъзможност за установяване на зависимост между подаването на 

продуктови платформи и търсенето на рефабрикувани продукти.  
При традиционните производствени процеси качеството и количеството 

на суровините може да се поръчва съобразно нуждите.  
Гайд и Джайараман [15] констатират, че при повторно производство това 

съвсем не е така. Създателите на продукти чрез рефабрикуване трябва да са в 
състояние да прогнозират както връщането на използвани продукти, така и 
търсенето на рефабрикувани продукти.  

Променливото качество на продуктовите платформи прави планирането 
на потребности от материали още по-сложно. Някои изследователи [16, 17, 
18] са намерили решения за справяне с тези проблеми чрез модифициране на 
съществуващи модели за производство.  

Едно от основните предложения, което са прави от изследователите е 
процесът на рефабрикуване да се третира като хибриден производствен 
процес. При такъв тип процеси нови и рефабрикувани продукти се създават 
върху една и съща производствена линия (фиг. 1).  

Допуска се, че търсенето на продукти може да се задоволява чрез нови 
или чрез рефабрикувани продукти тай като не се прави разлика между двата 
вида [19].  

Проблемите, свързани с планирането на производството и управлението 
на запасите при предсказуеми доставки са преодолени успешно при насочени 
напред вериги на доставки в производствените системи. Политиките за 
управление на насочени напред логистични вериги не функционират 
успешно в среда на повторно производство.  

При реверсивна логистика на доставките на използвани продукти е 
налице значително непостоянство на моментите на постъпване, количеството 
и качеството. Затова трябва да се отчитат отклоненията в качеството на 
постъпващите продуктови платформи, което да породи различни решения за 
продължаване на живота на продуктите и различни маршрути на процесите 
за повторно производство с различни разходи за рефабрикуване. 
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Фиг. 1. Хибридна система за повторно производство   
Източник: [19] 

 
Неопределеността и отклоненията в количествата и в моментите на 

постъпване са предпоставка за значителни запаси от продуктови платформи в 
системите за повторно производство.  

Въпреки, че поддържането на високи нива на запасите от продуктови 
платформи е буфер срещу непостоянство в снабдяването с продуктови 
платформи и непостоянството на търсенето, разходите за притежание, 
разходите за поддръжка и снижаващата се стойност на продуктовите 
платформи с течение на времето са тежко бреме върху общите 
експлоатационни разходи на една бизнес организация.  

На второ място, политиките за управление на запасите от продуктови 
платформи се различават от тези за управление на обичайни запаси. Запасите 
от полуфабрикати и от готови продукти при традиционните производствени 
системи могат да нарастват или намаляват с промяна на мащаба на 
производството.  

Запасите от продуктови платформи обаче в значителна степен зависят от 
съвместимостта между модули или компоненти и от начина на 
реасемблирането им. 

Създаването и потреблението на запасите с продуктови платформи в 
голяма степен зависи от стратегията, която реализира една система за 
повторно производство. Значителна част от извършващите повторно 
производство бизнес организации използват традиционни производствени 
стратегии „Производство на склад”, „Производство по поръчка” или 
„Асемблиране по поръчка” или съчетание от тях, които се реализират върху 
една система за повторно производство [20].  

С цел да се разработят оптимални производствени политики за повторно 
производство, трябва да се моделират резултатността и устойчивостта на 
системата посредством параметри като ниво на потребителско обслужване, 
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ниво на запасите, възможност за повторно ползване на върнати продукти. За 
тази цел в настоящата работа се предлага специфична стратегия за т.нар. 
„Рефабрикуване по поръчка”, която да се прилага от извършващи 
рефабрикуване производители.  

 
4. Концепция за рефабрикуващ парк за повторно производство на 
мебелировка за обществени сгради  

 

 
 

Фиг. 2. Схема на рефабрикуващ парк за повторно производство на 
мебелировка за обществени сгради 

 
Както се вижда от фигурата, предлаганото решение за изграждане на 

рефабрикуващ парк се основава на съвместната дейност на седем 
субконтрактора и на хибридна разпределена производствена система.  

Тази дейност се планира и координира от един субект, който поддържа 
връзките с клиентите на мебелировка по договор. Въз основа на сключените с 
клиентите договори и изискванията в тях контракторът избира реномирани 
дизайнери на мебелировка по договор и на надеждни доставчици на суровини 
и компоненти.  

Основна задача на контрактора е трансформирането на клиентските 
изисквания в дизайнерски проекти и впоследствие в инженерни решения, 
които да се разпределят между субконтракторите в рефабрикуващия парк. 
Друга основна задача е обемното и календарно планиране на целия 
производствен процес и декомпозирането му в поръчки (оперативни 
планове), които се възлагат на отделните субконтрактори съобразно 
изискванията на съответната конструкция на мебелите по договор.  

С помощта на т.н. „Система за оперативен контрол на производството” 
(manufacturing execution system - MES) контракторът следи хода на 
изпълнение и отклоненията от плановете за всеки от субконтракторите.  
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В предлаганото решение за рефабрикуващ парк са включени седем 
субконтрактора с допълващи се компетенции: създател на компоненти от 
плоскости; създател на компоненти от плътна дървесина; създател на 
тапицерски продукти; създател на пълнеж за тапицерски продукти и 
композитни продукти; създател на облицовка за тапицерски продукти; 
създател на тръбни и други метални конструкции и компоненти; създател 
(вендор) на логистични услуги (входящи и изходящи). 

Всеки от субконтракторите подготвя оперативни планове (сменно 
денонощни планове или задания) за дейността си въз основа на подаваните от 
контрактора планове на доставките.  

Върху площта за деасемблиране екипи, съставени от избрани сътрудници 
на ангажираните субконтрактори разглобяват на части мебелировката и 
изпращат частите към съответните субконтрактори, които по съставени от 
контрактора планове се извършва инспектиране, тестване, рефабрикуване, 
ремонтиране, изхвърляне и замяна и др.  

В периодите,когато производствените системи на субконтракторите не са 
ангажирани с поръчки на контрактора, субконтракторите са свободни да 
извършват самостоятелна дейност като имат благоприятната възможност 
самостоятелно се ползват от услугите на вендора на входящи и изходящи 
логистични услуги.  

Основните ползи за субконтракторите при участие в рефабрикуващия 
парк е редуцирането на производствените разходи за сметка на споделяната 
производствена инфраструктура и съвместно осъществяване на входяща и 
изходяща логистика. Освен това за всеки от тях се решава един от болните 
въпроси – недостига на квалифицирани изпълнители.  

В зависимост от натоварването едни и същи квалифицирани изпълнители 
могат да работят почасово при различни субконтрактори.  

Без управление на логистичната верига (supply chain management - SCM), 
без възможност за прогнозиране на точния момент за експедиране (due date) 
на резултатите от производствената дейност, планирането на дейността на 
рефабрикуващия парк не може да спомогне за постигане на висока 
конкурентоспособност и устойчив растеж.  

Това е и основната цел на предлаганата система за производствено 
планиране. Тази система се основава на концепцията за т.нар. 
„Усъвършенствано обемно и календарно планиране” (Advanced Planning and 
Scheduling - APS). От една страна тази система служи за планиране на 
дейността на целия рефабрикуващ парк като ниво на динамична логистична 
верига, а от друга – за звената на парка: субконтрактори, производствени 
системи; работни центрове.  

 
5. Заключение 

Извършеният в работата анализ доказва, че рефабрикуването е един 
перспективен метод за удължаване на живота на мебелировка на обществени 
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сгради. Бяха доказани значителните ползи както за опазване на природната 
среда, така и за повишаване на конкурентоспособността ма мебелните 
предприятия в условия на криза. 

Независимо от редицата предимства на стратегията за рефабрикуване, тя 
поражда редица организационни проблеми и усложнява оперативното 
планиране и управление на производството в сравнение с традиционните 
производствени процеси. Затова предлаганото решение за рефабрикуващ 
парк е една възможна алтернатива за решаване на тези проблеми.  

В бъдеще работата трябва да продължи в посока проектиране и 
оптимизиране на системи за управление на рефабрикуващия парк.  
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Abstract. The main objective of the work is development of a conceptual solution to 
improve the business processes of industrial enterprises creating contract furniture based on 
the concept "Digital Manufacturing". To achieve this objective are explored and analyzed 
the problems in the Bulgarian furniture enterprises, creating contract furniture. Analyzed are 
also the characteristics of the manufacturing processes in the creation of contract furniture. 
At the end of the work is presented a developed optimization model of a distributed 
production systems for creating contract furniture. 
Keywords: contract furniture, digital factory, digital manufacturing, distributed production 
systems, operations management, manufacturing parks  

 
1. Въведение 

Днес във всички индустриални сектори и особено в мебелната индустрия 
глобализацията и техническите новости променят начина, по който бизнес 
организациите създават, дистрибутират и обслужват продуктите си. За 
адаптиране към тази пазарна среда без граници създателите на мебели трябва 
да приложат редица съвременни принципи и концепции.  

Предмет на настоящата работа е управлението и организацията на 
дейността на индустриални предприятия, създаващи мебелировка по договор.  

Основна цел на работата е разработването на идейно решение за 
усъвършенстване на бизнес процесите на индустриални предприятия, 
създаващи мебелировка по договор на базата на концепцията за т.нар. 
„Дигитално производство”.  

За постигане на набелязаната цел в работата са проучени и анализирани 
проблемите на българските мебелни предприятия, създаващи мебелировка по 
договор. Анализирани са особеностите на производствените процеси при 
създаване на мебелировка по договор. Анализирани са същността и 
характеристиките на концепциите за  т.нар. „Дигитално производство”  и за 
т.нар. „Дигитални предприятия” с цел да се определи, доколко и в кои 
направления тези концепции могат да спомогнат за намирането на успешни 

 
257

mailto:sdim@tu-sofia.bg


решения за усъвършенстване на бизнес процесите на индустриални 
предприятия, създаващи мебелировка по договор. 

В края на работата е представен разработения модел за оптимизиране 
на разпределени производствени системи при създаване на мебелировка по 
договор. 

 
2. Същност на производството на мебели по договор 

Мебелировката по договор е мебелировка, която не е предназначена за 
жилищни нужди. Това е мебелировка за учреждения или за компании, 
предлагащи различни услуги като: настаняване, хотели, ресторанти болници 
училища и др.  

Понятието „по договор” изразява наличието на писмена договореност 
между продавач и купувач за доставяне на определени продукти.  

Основна характеристика на мебелировката по договор е по-високата й 
трайност в сравнение с другите типове мебелировка. Това я прави малко по-
скъпа и затова производителите трябва да  търсят пътища за насърчаване на 
клиентите. Основната полза от притежание на такава мебелировка е 
запазването на високо качество през по-продължителните периоди на 
експлоатация. Това е и средството за компенсиране на по-високите разходи 
за закупуване. 

 
3. Проблеми при създаване на мебели по договор 

Основен проблем на предприятията създаващи мебелировка по договор е 
липсата на такава организация на управление, която да позволи изграждането 
на ефективна бизнес система. В тези предприятия мениджърите са 
ангажирани в почти всички задачи, свързани с бизнеса. 

В областта на създаването на мебелировка по договор са развити 
различни форми на субконтракторство на база на умело тълкуване на 
схващането за верига на доставките. Производителите на мебели са изнесли 
чрез аутсорсинг множество дейности. 

Най-значимата обосновка на прилагащите аутсорсинг е редуцирането на 
разходите. Постигането на по-ефективна организационна структура чрез 
включване на външни доставчици и извличането на ползи от специализиране 
са едни от най-очевидните технически причини, поради които организациите 
прилагат аутсорсинг. Организациите, които прилагат аутсорсинг стават за 
кратки периоди време по-динамични и по-склонни към промени за да са в 
състояние да се изправят пред промените произтичащи от съвременната 
икономика. 

 
4. Същност на концепцията за дигитално производство  

През последните години концепцията за т.нар. „Дигитално 
производство” се счита за едно от обещаващите средства за редуциране на 
циклите за разработване на продукти и на разходите. Чрез тази концепция се 
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постига адекватна реакция на нарастващите изисквания за къстомизиране на 
продуктите, за гарантиране на високо качество  на продуктите, за незабавна 
реакция на пазарните промени.  

Хрисолурис и кол. [1] дефинират дигиталното производство като 
технология за визуализирана интеграция на производствени системи, сгради, 
ресурси, оборудване, сътрудници и умения посредством моделиране и 
симулации по време на разработването и производството на продукти. Освен 
това те описват дигиталното производство като технология за формализиране 
на производствените знания, чрез която се преодолява разминаването между 
представата за продуктите и действителния процес за създаване на 
продуктите.  Уесткемпър [2] счита дигиталното производство за ключова 
технология и ключово средство за модернизация на инженеринга и 
оперативното управление на производството в условията на съвременната 
глобална производствена среда.   

Целта на дигиталното производство е да предостави на индустриалните 
предприятия ефективни решения за създаване, валидиране, следене и 
оперативно управление на пъргави (agile), разпределени производствени 
системи предназначени за пестеливо (lean) създаване на продукти по поръчка 
(build-to-order). 

Индустриалните предприятия се стремят за интегрират бизнес процесите 
си и организационните си звена посредством съвременни системи и общо 
организационни бази данни използвайки унифицирана представа за 
организацията [3]. Тези системи са базирани на концепциите за т.нар. 
„Дигитално производство” и за т.нар. „Дигитално предприятие”, съгласно 
които свързано се ползват системи за управление на данни за продуктите и  
средства за симулиране на бизнес процеси. Тази интеграция служи за 
оптимизиране на производствените процеси преди стартиране на реално 
производство на продукти и за подпомагане на етапа преди редовното 
производство [4].  

Концепцията за дигитално производство се базира на 10 методологии: 
- Дефиниране на всички цели и ограничения на 

производствената система; 
- Дефиниране на оптималните процеси за създаване на 

отделните продукти и вариантите им, отчитайки 
дефинираните цели и ограничения; 

- Дефиниране и прецизиране на: ресурси за процесите в 
производствената  система; архитектура на процесите; 
показатели за резултатност и др.; 

- Дефиниране, симулиране и оптимизиране на производствения 
процес; 

- Дефиниране и прецизиране на разстановката на 
производствената система; 
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- Разработване и валидиране на бизнес процеси за мониторинг 
и оперативно управление на производствената система 
(изпълнение на календарните планове); 

- Балансиране на производствената система, пресмятане на 
разходите и ефикасността на действие на цялата 
производствена система и избор на подходящи алтернативни 
решения; 

- Снемане на валидни резултати от симулации за създаване на 
изпълними оперативни производствени задания; 

- Снемане, събиране и анализиране на данни за резултатността 
на дейността на производствената система за извършване на 
непрекъснато оптимизиране на производствения процес; 

- Обезпечаване на производствените операции с инструкции за 
поддръжка и проследяване на процесите за поддръжка. 

На различните структурни нива се използват специфични принципи и 
средства на концепцията за дигитално производство, по-значимите от които 
са [5]: 

- Компютърно подпомагани технологии за проектиране (CAD) 
и са производство (CAM);  

- Приложения за визуализиране на взаимодействия – виртуални 
среди за симулиране на тримерни движения (3D-motion 
simulations), които създават реалистични тримерни графики и 
анимации за изобразяване на различни дейности; 

- Средства за симулиране на: изпълнимостта и 
последователността на операциите; разстановката на клетките 
в производствената система; боравенето с материални 
ресурси; 

- Средства за управлявани от събития симулации, отчитащи 
нуждите от оборудване, характеристиките на оборудването, 
характеристиките  на операторите, оценка на операции и 
резултати от дейности.  

Чрез прилагане на концепцията за дигитално производство индустриални 
предприятия постигат следните по-значими ползи [6]:  

- съкращаване на цикъла за разработване на продукти; 
- валидиране на производствени процеси на по-ранен етап; 
- ускоряване на процеса за стартиране на редовно 

производство; 
- съкращаване на времето за изнасяне на продукти на пазара; 
- редуциране на производствените разходи; 
- подобряване на качеството на създаваните продукти; 
- усъвършенстване на процеса за разпространение на знания за 

продуктите; 
- минимизиране на грешките; 
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- нарастване на гъвкавостта.  
 

5. Същност на концепцията за дигитално предприятие 
При концепцията за т.нар. „Дигитални предприятия” всеки етап от 

жизнения цикъл на продуктите е видим за всички заинтересовани страни. 
Информацията циркулира автоматизирано между системи и процеси, 
ограничавана само от управленските политики.  

Визията за дигитално предприятие може да се формулира като: 
прилагане на изцяло компютърно подпомагани средства за разработване на 
нови продукти и за проектиране на нови процеси и нови производствени 
системи и реализиране на мрежови комуникации чрез централизирана база 
данни.  

Концепцията за дигитално предприятие се фокусира върху интегриране 
на разположени на различни нива  методи и средства  за разработване и 
тестване на продукти и съответстващите им производствени процеси и 
процеси за оперативно управление в рамките на предприятието. Концепцията 
интегрира следните процеси:   

- Разработване, тестване и оптимизиране на продукти; 
- Разработване и оптимизиране на производствени процеси; 
- Проектиране и усъвършенстване на производствени системи.  

Концепцията за дигитално предприятие може да се разглежда и като 
организационна стратегия за управление и синхронизиране на 
организационни процеси в бизнес мрежи. 

Използването на технологиите от концепцията за дигитално предприятие 
спомага за засилване на конкурентоспособността на индустриални 
предприятия чрез предоставяне на следните ползи: 

- По-висока ефикасност: членовете на екипи са в състояние да 
си сътрудничат по всяко време и на всяко място и така да 
вземат по-бързи решения и да имат непрекъсната реакция на 
решенията; 

- Редуциране на сложността: сътрудниците са в състояние да 
оперират съвместно безпроблемно и комуникациите и 
сътрудничеството на излизат извън границите на 
предприятието; 

- Минимизиране на материалното макетиране: става 
възможно тестването на идеи във виртуална среда, като се 
прилагат модерни парадигми за задълбочаващи се 
взаимодействия и основана на сътрудничество дейност без да 
се разчита на значително количество материални макети, 
физически експерименти и тестове; 

- Всеобхватни общо организационни интелигентни 
анализи: Възможност информацията да се събира и 
структурира на едно място. Нови сътрудници имат 
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възможността много бързо да проследяват хронологията и 
данните за проблеми и да се сработват с други сътрудници за 
много по-кратко време, с което се подобрява 
производителността; 

- Създаване на високо квалифицирани сътрудници: новите 
методи и средства, които се използват при концепцията за 
дигитални предприятия изискват длъжности с висока 
квалификация, които се основават на съвременни инженерни 
и  ИТ умения за изпълнение на интелигентните проектни 
процедури, симулационните технологии и базирани на знания 
подходи за вземане на решения; 

- По-добри условия на труд: вследствие на дигиталната среда 
сътрудниците имат възможността да изпълняват дейността 
подпомагани от модерни средства, които правят труда им по-
лесен и по-безопасен.  

 

 
 

Фиг. 1. Концепция за дигитално предприятие 
 
6. Идейно  решение за създаване на мебелировка по договор на базата на 
концепцията за дигитално производство 

Оптимизирането на сложни производствени системи обхваща множество 
сложни задачи, които могат да се класифицират в следните групи: 

- оптимизиране на параметри; 
- оптимизиране на стратегии за оперативно управление; 
- оптимизиране на разстановката на производствената система.  

С цел да се усъвършенства разстановката на една производствена 
система е необходимо вземането на многокритериални решения относно 
множествата от параметри и относно стратегиите за оперативно управление. 
При такава оптимизация не се търси наличието на глобален оптимум, а се 
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търсят алтернативни конфигурации на производствени системи, които 
предоставят разуми субоптимални резултати. Оптимизирането  на параметри 
е свързано с производствени параметри като брой на транспортни средства за 
между операционен транспорт, големина на транспортни партиди и др. В 
повечето случаи извършването на промени на параметрите се постига с 
минимални усилия дори при функциониращи производствени системи.   

Оптимизирането на стратегиите за оперативно управление спомага за 
усъвършенстване на разпределението  на поръчките (схематизиране) и 
базираното на време координиране (календарно планиране). Могат да се 
променят стратегиите за обслужване, определени приоритети и решения за 
изпълнение на определени поръчки върху различни работни центрове. 
Промяната на стратегиите за оперативно управление изисква повече усилия и 
понякога значими промени в софтуера за оперативно управление преди 
стартиране на редовното производство.  

Оптимизирането на разстановката на производствената система е 
свързано с позициониране на отделни единици производствено оборудване. 
В много случаи областта на възможните решения е твърде ограничена от 
наличните ресурси и граничните условия. Значими промени на структурата 
на разстановката изискват мащабни усилия и имат смисъл само при 
планиране на нови производствени системи или цялостни реорганизации на 
съществуващи производствени системи.  

В предлагания модел за оптимизиране разгледаните нива на оптимизация 
са взаимно свързани и промени на определено ниво винаги оказват 
въздействие върху всички свързани нива. Ако оптимизацията се извършва 
само на едно ниво, тя се постига много бързо, но това не води до 
задоволителни решения.   

При прилагане на концепцията за дигитално предприятие, която използва 
симулация за оперативно планиране и управление на производството, се 
разширява концепцията за дигитално проектиране и оптимизиране на 
производствената система.  
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Фиг. 2. Модел за оптимизиране на разпределени производствени системи 
 

Чрез прилагане на представения модел трябва  да се достигнат следните 
цели: 

- подобряване на сътрудничеството между планирането и 
реализирането на производството; 

- подобряване на процеса на оперативно управление и на 
способностите за минимизиране на отклоненията; 

- получаване на реалистични настройки на календарните 
планове и производствените процеси; 

- изпълнение на потребителските поръчки точно, с добро 
качество и навреме; 

- подобряване на качеството и минимизиране на свързаните с 
грешки разходи; 

- минимизиране на разходите, свързани със запаси, 
незавършено производство и отпадъци; 

- подобряване на видимостта на производствените процеси при 
планиране на веригите на доставките.  

Предлаганото от автора решение за конструкция на производствената 
система и на връзките между отделните субконтрактори е представено на 
фиг. 1. 

Както се вижда от фигурата, предлаганото решение за изграждане на 
субконтракторен парк се основава на съвместната дейност на седем 
субконтрактора. Тази дейност се планира и координира от един субект 
(контрактор), който поддържа връзките с клиентите на мебелировка по 
договор. Въз основа на сключените с клиентите договори и изискванията в 
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тях контракторът избира реномирани дизайнери на мебелировка по договор и 
на надеждни доставчици на суровини и компоненти. 

 

 
 
 

Фиг. 3. Предлагано решение за производствена система и на връзките 
 между отделните субконтрактори 

 
Основна задача на контрактора е превръщането на дизайнерските 

проекти в инженерни решения, които да се разпределят между 
субконтракторите в субконтракторния парк. Друга основна задача е обемното 
и календарно планиране на целия производствен процес и декомпозирането 
му в поръчки (оперативни планове), които се възлагат на отделните 
субконтрактори съобразно изискванията на съответната конструкция на 
мебелите по договор. С помощта на т.н. „Система за оперативен контрол на 
производството” (manufacturing execution system - MES) контракторът следи 
хода на изпълнение и отклоненията от плановете за всеки от 
субконтракторите. 

Основните ползи за субконтракторите при участие в субконтракторния 
парк е редуцирането на производствените разходи за сметка на споделяната 
производствена инфраструктура и съвместно осъществяване на входяща и 
изходяща логистика. Освен това за всеки от тях се решава един от болните 
въпроси – недостига на квалифицирани изпълнители. В зависимост от 
натоварването едни и същи квалифицирани изпълнители могат да работят 
почасово при различни субконтрактори. 
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7. Заключение 
Концепцията за дигитално производство е интегриран подход за 

усъвършенстване на бизнес процесите на индустриални предприятия. 
Симулацията е модерна технология с ключово значение за решаването на 
управленски въпроси в съвременните индустриални предприятия.  

Представеният  в работата модел ще позволи относително лесно и бързо 
оптимизиране на бизнес процесите в съвременни форми на разпределени 
производствени системи като предлагания субконтракторен парк.   

В бъдеще вниманието следва да се насочи към използването на 
симулацията за моделиране и оптимизиране на оперативното управление на 
разпределени производствени системи. С това ще се постигне подобряване на 
сътрудничеството между участниците в разпределените системи. По-
конкретно, ще могат да се минимизират отклоненията в календарните 
планове  и ще могат да се получат реалистични настройки на параметрите на 
бизнес процесите. В крайна сметка всичко това ще доведе до редуциране на 
производствените разходи и изпълнение на потребителските поръчки точно, 
навременно и с пораждащо удовлетвореност в потребителите качество. 
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Abstract. In the following paper are analyzed the different approaches for mass 
customization in the industrial enterprises related to the activities of the value chain of the 
products. Emphasis is made on the analysis of the implementation of the mass customization 
in the manufacturing in the enterprises. The conclusions made will determine the limitations 
and will define the requirements, to which the manufacturing system of the industrial 
enterprise must correspond, so that mass customization can be applicable. 
Keywords: mass customization, approaches for mass customization, customer order 
decoupling point (CODP), manufacturing systems. 
 
1. Въведение 

През последните няколко десетилетия в отговор на променящите се 
нужди на клиентите съвременните индустриални предприятия функционират 
в бързо променяща се среда. Динамиката на пазарните условия налага 
адекватна реакция от страна на производствената подсистема на 
индустриалното предприятие. Тя трябва да осигури производството на все 
по-разнообразна продукция в различни количества в определени срокове от 
време съобразно потребностите и изискванията на клиентите. За да отговорят 
на тези изисквания, индустриалните предприятия е необходимо да 
реализират поетапно масова къстамизация. 

Масовата къстамизация е термин въведен през 1987 г. от Дейвис [1] в 
неговата книгата „Бъдеще перфектно“. В нея Дейвис представя масовата 
къстамизация като подход за производство на стоки и услуги, които да 
отговарят на индивидуалните нужди на клиента с ефективност, доближаваща 
се до тази при масово производство. Тогава концепцията за масова 
къстамизация се счита за невъзможна, като се имат предвид съществуващите 
по това време технологии и конкурентна среда. 
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2. Изложение 
Първоначален опит за класифициране на подходите за приложение на 

масова къстамизация е представен от Пайн [2] в неговото първо изследване 
по темата. Той определя пет подхода за предлагане на индустриализирани 
продукти или услуги:  

• индивидуализиране на продукти и услуги (за стандартизирани 
продукти и услуги); 

• създаване на нови индивидуализирани продукти и услуги; 
• осигуряване на къстамизация на мястото за доставка; 
• осигуряване на бърза реакция по цялата верига на стойността; 
• модулно производство на компоненти за индивидуализиране на 

крайните продукти и услуги.  
Петте подхода, определени от Пайн, са свързани с веригата на 

формиране на стойността в дадена организация и са последователност от 
опции, които изискват най-малко количество организационни промени. 
Подходите на Пайн към масовата къстамизация и тяхната асоциация за 
различните етапи в организационната верига на стойността са представени на 
фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Подходи за масовата къстаматизация на Пайн [2] 

 
Пайн описва подходите, които една компания може да следва, като се 

започне от най-простите до най-сложните, за трансформиране от масово 
производство до напълно развита масова къстамизация. Той препоръчва най-
напред къстамизиране на услугите, предоставяни около съществуващи 
продукти или услуги, чрез персонализиране на дейностите по маркетинг и 
доставка като основа за масова къстаматизация за масовите производители, 
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които желаят да променят възприетите модели. Разработването на 
къстамизирани продукти или услуги и производството им чрез 
стандартизирано производство е вторият подход, който се предлага. 
Продажбата в този случай, трябва да се къстамизира чрез подходящи 
маркетингови стратегии. Третият представен подход е производството на 
стандартизирани продукти и услуги за къстамизация чрез забавяне на 
последния етап производството на мястото на доставката. Четвъртият подход 
е свързан с предоставяне на бърз отговор на индивидуалните изискванията на 
клиента, но без да се увеличава стойността на продуктите. Най-
разпространеният подход за постигане на къстамизация според Пайн е 
насочен към производство на модулни взаимозаменяеми компоненти, които 
трябва да бъдат смесвани и конфигурирани, за да увеличават разнообразието. 
Той твърди, че този подход дава възможност за възползване от икономиите 
от мащаба, като същевременно се дава възможност за икономии от обхвата, 
изискван в масовата къстамизация. 

Лампел и Минцберг [3] описват стандартизацията и къстамизацията 
като екстремум стратегии. Те дефинират пет подхода: чиста стандартизация, 
сегментирана стандартизация, стандартизирана къстамизация (потребителска 
къстамизация), пригодена къстамизация (съобразена къстамизация) и чиста 
къстамизация. Те свързват стратегиите във връзка с организационната верига 
на стойността и точката, в която се извършва къстамизация. Те защитават 
идеята, че къстамизацията трябва да започне с тези дейности, най-близо до 
пазара и след това да прогресират нагоре, както е показано на фигура 2.  

 

 
 

Фиг. 2. Подходи за масовата къстаматизация  на Лампел и Минтцберг [3] 
 

Подобно на Пайн [2], Лампел и Минцберг [3] също вземат под внимание 
4-стъпковата класификация по дейностите от веригата на стойността за 
идентифициране на подходите за масова къстамизация, но вместо 
маркетинговата дейност включват монтажа. Въпреки това, Лампел и 
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Минцберг [3] представят систематичен подход за обхващане наразличните 
дейности, като се започва също от страна на клиента. 

Чистата стандартизация работи на основата на модела на масовото 
производство: идентични продукти, произвеждани и предлагани на 
клиентите с недопускане на избор от страна на клиента. В сегментираната 
къстамизация, избор се предлага на клиентите, като същевременно се 
запазват стандартизиран дизайн и производствени операции. 
Стандартизирана къстамизация или потребителска стандартизация са 
термини, които авторите използват взаимозаменяемо. При тях продуктите са 
направени, за да се поръчват чрез използване на стандартизирани 
компоненти. Стандартният дизайн се използва за индивидуализиране на  
производството и доставката на крайния продукт при пригодена 
къстамизация. В чистата къстамизация всички дейности във веригата на 
стойността са индивидуализирани да отговарят на изискванията на клиента. 
Лампел и Минцберг [3] твърдят, че тенденцията в индустрията е изместена 
към стандартизираната къстамизация, а не към чистата къстамизация. 

Малко по-различен подход за класификация е представен от Гилмор и 
Пайн [4]. Четирите подхода към къстамизация, произтичащи най-вече от 
емпирични наблюдения, се определят като „сътрудничественa”, „адаптивнa”, 
„козметичнa” и „прозрачнa” индивидуализация. 

Сътрудничествената къстамизация е подход, който най-много се 
доближава до чистата къстамизация. Тя се характеризира с покупка на стока, 
при която клиентите се ангажират още на етапа на проектиране. В адап-
тивната къстамизация се предлага стандартен продукт, който може да бъде 
персонализиран от потребителя в зависимост от индивидуалните изисквания. 
Козметичната къстамизация е характерна, когато се предлага стандартен 
продукт, различаващ се главно във фазата на монтажа и опаковането. 
Четвъртият подход, прозрачната къстамизация, е по-фина и е по-трудно да се 
разграничи в много случаи. Тази форма включва предоставяне на „уникални 
стоки или услуги на индивидуални клиенти, без те да бъдат уведомени 
изрично, че тези продукти и услуги са индивидуализирани за тях” [4]. В този 
модел са заложени и подходите към масовата къстамизация, разработени в 
първоначалната класификация на Пайн. 

Рос [5] представя пет различни подхода към масовата къстамизация с 
индивидуализация, която се провежда в различни точки по веригата на 
стойността: 

• основна къстамизация – характеризира се с това, че клиентите 
могат да променят основните елементи на продукта;  

• стратегия на „избутване” на високо разнообразие - търсенето и 
задоволяването на потребностите на пазара се интегрират в производството 
на продукти, за да отговорят бързо на променящите се изисквания;  
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• следпроизводствената индивидуализация – преобразуване на 
стандартния продукт в потребителски продукт (например персонализиране 
на софтуера за бизнес приложения); 

• масова къстамизация на дребно - форма на персонализация, къде-
то продуктът се промяна в точката на продажба на дребно (например 
диоптърни очила); 

• самостоятелно персонализиране – произвеждат се продукти, 
които клиентите могат да променят по всяко време според предпочитания си. 

По-голямата част от подходите, представени от Рос, изискват много 
малко или почти никакви промени в конструирането и производствените 
операции за индивидуализиране. 

Алфорд [6] представя подходи за масовата къстамизация за 
автомобилната индустрия (фигура 3). Тук се дефинират три подхода – 
формална, избирателна и съществена („ядро”) къстамизация, които са 
идентифицирани въз основа на степента на участие на клиента, съответно в 
областта на  дистрибуцията, производството и дейности по проектиране. 

 

 
Фиг. 3. Схема на автомобилна класификация [5] 

 
Подобно на класификацията на Лампел и Минцберг [3] и при Алфорд 

[6], къстамизацията се започва от страна на клиента по веригата на 
добавената стойност. В най-простия вид на формалната къстамизация 
автомобилът се променя при дилъра, например чрез условия на продажба. Те 
класифицират малък обем специализирани превозни средства, при които 
потребителите участват в проекта, както е при „ядро” къстамизацията. 
Популярният вид персонализация на автомобила, където клиентите могат да 
избират от различните варианти на характеристиката и начина на купуване на 
превозно средство, за да им хареса, се нарича допълнително къстамизиране. 
Тази класификация е много подобна на предишните, които са базирани на 
веригата на стойността, но в този случай къстамизацията е от гледна точка на 
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автомобилната индустрия и се свежда до три по-окрупнени етапа в процеса 
на формиране на стойността. 

Да Силвейра и др. [7] идентифицират осем общи подхода за масова 
къстаматизация чрез обстоен преглед на веригата на стойността. Подходите 
са по-раздробени и варират от чиста къстамизация, където са проектирани 
продукти индивидуално за всеки клиент, до чиста стандартизация. 
Приложението на веригата на стойността се съдържа във всички от 
горепосочените класификации на подходите, като обхвата на различните 
дейности се основава на местоположението на точката на контакт с 
поръчката на клиентите (CODP) в нея. 

Дюрей [8] представя характеристика, която се основава върху две 
измерения; точка на контакт с поръчката на клиента и типа на модулност, 
използвани от производителя. Използваната от него конфигурация на 
матрицата е показана на фигура 4. 

 

 
 

Фиг. 4. Матрица за групиране на конфигурации за масова къстамизация [8] 
 

От една страна „производителите” имат клиенти, които участват в 
производствения процес, още в етапите на проектиране и производство. Тази 
форма от друга страна наподобява съвместната къстамизация на Пайн [1] и 
чистата стратегия за къстамизация на Лампел и Минцберг [2] по отношение 
на участие на клиента. В другата крайност на модела, „монтажниците” не 
включват клиенти до по-късните етапи. Тук модулност се прилага само в 
етапите на монтаж и използване. Лампел и Минцберг [2] категоризират 
индивидуализацията чрез сменяеми части като стандартизирана 
къстамизация, тъй като в тази категория няма участие на нито един клиент в 
конструирането или производството. Те изграждат концептуалния модел чрез 
емпирични данни, отнасящи се към групата на средствата за масови 
потребители и идентифицират вида процеси, контрол на процесите, 
технологиите за конструиране, техники на производство, както и 
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административно-софтуерни технологии, използвани от всеки вид 
потребител. 

Маккарти [9] представя пет основни подхода за масова къстамизация, 
въз основа на констатациите си от прилагането на съществуващите схеми за 
класификация. Той подчертава, че една добра класификация трябва да бъде в 
състояние да групира различните организации, използващи подобни подходи, 
като се разграничават различните, и твърди, че съществуващите схеми за 
класификация не са в състояние да обслужват тяхната цел напълно. Маккарти 
смята класификациите на Гилмор и Пайн [10] за най-прости. Техният начин 
на класификация, който се развива, като се доразвие съществуващата 
класификация, е показана в таблица 1. Трябва да се отбележи, че схемата на 
Маккарти [11] следва процес на ориентация, а не по-общ подход по веригата 
на стойността. 

 
Табл. 1. Основни варианти на подходи за масова къстамизация [11] 

 
Вариант Характеристика 
Вариант A Каталожна масова къстамизация: представлява каталог от различни 

варианти на продукция, използвайки стандартни процеси. 

Вариант B Масова къстамизация от фиксирани условия за дизайн по поръчка: 
клиентът определя начина на изработка на даден продукт чрез 
стандартизирани процеси 

Вариант C Масова къстамизация от гъвкави условия за дизайн по поръчка: 
клиентът определя начина на изработка на даден продукт чрез 
модификация на стандартизирани процеси  

Вариант D Масова къстамизация от фиксирани условия чрез изтегляне: 
персонализирани продукти, проектирани и изработени чрез 
стандартизирани процеси  

Вариант E Масова къстамизация от гъвкави условия чрез изтегляне: 
персонализирани продукти, проектирани и изработени чрез 
модификация на стандартизирани процеси 

 
Друга нова класификационна схема, която интегрира ролята на 

информационните технологии в предоставянето на масова къстамизация, е 
представена от Пилър [12]. Неговата рамка, която класифицира подходите за 
масова къстаматизация, въз основа на степента на интеграция на клиентите с 
производствените операции и степента на цифровизация, (степента, до която 
функции, съответстващи на клиента, могат да бъдат изпълнени само чрез 
използване на информационните технологии) на персонализирани 
компоненти, е показана на фигура 5. 

Продуктите и услугите, които предлагат малко индивидуализиране или 
за които клиентите имат достатъчно познания, за да изберат от алтернативни 
конфигурации, са групирани под стратегията на добавяне (3). От друга 
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страна, тези, с възможност за по-добро индивидуализиране чрез увеличаване 
на цифровизацията са групирани в категория „привличане на вниманието” 
(4). Случаите, които изискват висока интеграция на клиента, но когато 
процеса на къстамизация не е напълно цифровизиран, попадат в 
конфигурационната стратегия на продукта (1). Пилър класифицира 
консултантските услуги и другите информационни стоки (например: онлайн 
здравни центрове), които изискват висока степен на клиентска интеграция и 
цифровизиране като стратегии на иновационни електронни услуги (2). Чрез 
тази класификация Пилър се опитва да подчертае значението на 
информацията в реализацията на масовата къстамизация и потенциала си в 
проучване на повече възможности за индивидуализация, без да се добавят 
значителни разходи. Степента на проектната дейност се основава на това 
дали продуктите са направени по поръчка, от опциите или включват някои 
потребителски проектирани елементи. Основавайки се на тази класификация, 
те се опитват да идентифицират различни случаи за решаване на проблеми в 
процеса на къстамизация и предлагат критерии за изграждане на процеса за 
вземане на управленски решения. Въпреки това те не разглеждат 
формулирането и прилагането на стратегия за производство, за да се даде 
възможност за къстамизиране на продукта. 

 

 
(1) Стратегия на продуктово конфигуриране 

(2) Стратегия, базирана на иновации в електронните услуги 
(3) Стратегия на добавяне 

(4) Стратегия „привличане на вниманието” 

Фиг. 5. Стратегии за масова къстамизация [12] 
 

Тю [13] изучава връзката между способността на компанията да внедри 
време-базираните производствени практики (Time-based Manufacturing 
Practices - TBMP) и корпоративния успех на масовата къстамизация. Той 
разглежда примери за време-базирани производствени практики, 
разположение на работни места, настройки за реинженеринг, превантивна 
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поддръжка, виртуално-клетъчно производство. Той заключава, че време-
базираните производствени практики формират основата за постигане на 
къстамизация чрез осигуряване на гъвкавост, адаптвност и ефективност, 
които системата изисква.  

Анализът на гореописаните подходи може да бъде обобщен чрез 
местоположението на точката на контакт с поръчката на клиента [14]. 

 
Фиг. 6. Точка на контакт с поръчка на клиента CODP [14] 

 
На фигура 6 е представено взаимодействието между отделните дейности 

в цялостния процес на масова къстамизация. С преместване наляво на 
точката на контакт с поръчката на клиента (CODP) разнообразието в 
продуктовия микс се увеличава и клиентът бива допускан на все по-дълбоко 
ниво в йерархичната структура на създаване на продукта, за да оформи свой 
индивидуализиран краен продукт. 

В случаите, когато клиент участва в оформянето на продукта от начало 
до неговото завършване, е необходима максимално гъвкава производствена 
система, която да е приложима в условията на масовата къстамизация и да 
може да посрещне изискванията й. 

3. Заключение 
От направения анализ на различните класификации на подходите за 

масова къстамизация следва, че повечето от тях са сходни по своето 
съдържание. Има различия в приетата терминология за някои от подходите. 
В някои от класификационните схеми се наблюдава окрупняване на 
дейностите по веригата на формиране на стойността в организацията, а в 
други - раздробяване. „Тясно място” по реализация на масовата къстамизация 
в индустриалните предприятия е производствената дейност, без обхващането 
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на която е твърде ограничено приложението й в практиката. Гъвкавостта и 
адаптивността на производствената подсистема има съществено значение за 
успешното реализиране на масовата къстамизация. Затова изводите от 
направения анализ трябва да бъдат използвани за изясняване на 
ограничителните условия и дефиниране на изисквания, на които трябва да 
отговаря производствената подсистема на индустриалното предприятие, за да 
се реализира масова къстамизация в производствената му дейност. 
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1. Въведение 

Lean Production представлява интегрирана система за производствен/опе-
рационен мениджмънт (ПОМ), чиято главна цел е отстраняване на загубите в 
производството от най-различен характер, като едновременно с това се 
редуцират и минимизират колебанията от страна на доставчиците, клиентите 
и такива, предизвикани от вътрешни източници в предприятието. За постига-
не на целите е необходимо една такава ефективна система да се разглежда не 
само като инструментариум и техника, а и като философия. Лесно е да се 
разбере как премахването на загубите чрез ефективни инструменти ще доведе 
до незабавни финансови изгоди, но как ще се приемат допълнителни разходи 
за кратко (което някои класифицират като излишни дейности, т.е. – отново 
„загуби“), за да се предотвратят загуби в дългосрочен план? Възможни са 
следните примерни сценарии: 

A. Работникът, който създава добавената стойност, трябва да бъде „тре-
тиран като хирург“ – да му се осигурят необходимите инструменти, 
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материали и полуфабрикати, за да изпълнява без прекъсване отдел-
ните операции и манипулации. По този начин той няма да се откъсва 
от работата, създаваща добавена стойност. Това обаче може да нало-
жи известна подготовка, което на практика е „работа без добавена 
стойност“. Може да се наложи инструментите, материалите и полу-
фабрикатите да се поставят предварително в подходящо оразмерени 
контейнери или да се окомплектоват, да се осигури вътрешен транс-
порт, който да ги пренася до мястото, където всъщност се извършва 
работата, носеща добавена стойност и т. н.; 

B. Намаляването на размера на партидите и подобряването равномер-
ността на материалния поток през системата може да наложи по-
честа пренастройка на машините, което ще предизвика допълнителни 
разходи. Процедурите, наречени SMED (Single Minute Exchange of 
Die), могат сериозно да съкратят времето и разходите за пренастрой-
ки [15]. Много компании се насочват към използване на спестеното 
по този начин време за производство на повече партиди, увеличавай-
ки по този начин свръхпроизводството, вместо да го използват за на-
маляване размера на самите партиди; 

C. Повишаването на качеството при внедряването на нов продукт може 
да наложи в процеса да се включат технически компетентни достав-
чици, а не да се търси най-евтиният между тях. Това първоначално 
води до по-големи разходи за доставните полуфабрикати и т. н. 

 
2.  Същност на разглеждания проблем 

Анализът на литературните източници [1,2,3,4,7,10 и др.] и съществува-
щата практика показват, че Lean Production в различните държави на Европа 
и света има своите особености. Описани са и се използват различен брой 
принципи и елементи, като нюансите в наименованията им са многообразни, 
но се преследва винаги една цел – създаване на ефективно производство. 
Много източници [5,10,11,13,17,18 и др.] посочват основните елементи и 
изисквания към производствената подсистема, на които може да се базира 
изграждането на една Lean – концепция. Между тях по-важни са: 

1) Съразмерна (подходяща) техническа екипировка; 
2) По-малко йерархични равнища в организация на производство; 
3) Управление на качеството; 
4) Непрекъснат процес на подобрение (Kaizen); 
5) Квалификация и мотивация на персонала; 
6) Производство „точно на време“ (Just In Time – JIT); 
7) Насочване на вниманието към операциите, създаващи стойност, т. е. 

елиминиране на загубите; 
8) Анализ на процесите и стремеж към прилагане на поединично дви-

жение на полуфабрикатите. 
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Имайки предвид широко известните основни теоретични постановки, в 
настоящата публикация ще бъдат анализирани реализираните дейности и 
появилите се проблеми при изпълнението на проект за внедряване на Lean 
Production в българско индустриално предприятие. През 2013 г. в предприя-
тието е разработен и внедрен с помощта на външни консултанти проект за 
Lean Production в едно производствено звено. 

 
3. Развитие на проекта 

За целите на проекта са формулирани дейностите, които трябва да се из-
пълнят и е разработен гантов график, в който е описано времевото им обвър-
зване. Предвидените дейности, които се реализират стъпково, са следните: 

1) Обучение на екипа извън предприятието; 
2) Разработване на карта на веригата на добавената стойност (Value 

Stream Map – VSM); 
3) Изследване на оперативните времена; 
4) Организиране на поточно производство със съответстващо ново раз-

положение на работните места; 
5) Внедряване на система 5S; 
6) Внедряване на теглеща система за ПОМ (KANBAN); 
7) Внедряване на SMED; 
8) Внедряване на TPM; 
9) Внедряване на KPI система. 

Изпълнението на проекта започна с двудневен семинар за обучение на 
формирания екип, който е проведен извън предприятието. В него вземат 
участие както кадри, които са пряко свързани с реализацията на проекта, така 
и такива които ще бъдат включени в предстоящи проекти в предприятието. 

Втората дейност се отнася до разработването на карта на веригата на до-
бавената стойност. Проследени са всички технологично-производствени 
връзки на една от шестте производствени линии в разглежданото звено с 
другите производствени звена и складове. Тази линия беше избрана за пи-
лотна в предстоящото преустройство на звеното, а след това проектът беше 
реализиран и в останалите пет. Съставен е нов план на разположение на 
оборудването в звеното, като всички линии са ясно очертани. 

Успоредно с това започва и интензивното внедряване на системата 5S. 
Направени са много изменения и подобрения в подреждането на инстру-
менталната екипировка. Проектирани са нови стелажи и специални стойки за 
част от нея, като чрез това се осъществи добра визуализация. По-голямата 
част от визуализациите са направени от самите производствени работници, 
като активно участие вземат и специалисти-инженери от различни отдели на 
предприятието. Към основното разположение на машините е разработен 
допълнителен т. нар. „микролейаут“ (Microlayout) на отделните позиции в 
линиите – маркировка на пода и др. подобни. За премахване на загубите 
отделните работни места са щателно анализирани. 
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Фиг. 1. Визуализация на технологична екипировка 
 

Технологичните особености на линиите са такива, че не позволяват да се 
въведе поединично движение на полуфабрикатите (One-Piece Flow), което е 
силно препоръчително при организирането на производство „Точно на вре-
ме“ (JIT) [1, 10, 12, 14, 17, 18]. Обикновено първите операции са включени в 
поточно производство и са синхронизирани, а след това, поради технологич-
ни особености на процесите, се преминава към движение на полуфабрикатите 
на транспортни партиди. Всичките шест линии са оформени като предметно 
затворени. Има тесни места в тях, за които е предвидено да се закупи допъл-
нително оборудване. 

По отношение на персонала в производството е проведено едно обучение 
по системата 5S. Разгледани са отговорностите и задачите на членовете на 
производствения персонал, участващ в проекта. В тази връзка трябва да се 
отбележи, че системата 5S е внедрена още в две други производствени звена. 

Разработена е теглеща система за материалните потоци чрез използване 
на метода за съгласуване JIT, реализирана чрез карти KANBAN [1,3,10,14, 
18]. В производственото звено е създаден междинен буферен склад за мате-
риали със зареждане по KANBAN системата само за един ден. 

За осигуряване на постоянно ниво на качество в предприятието е необхо-
димо да се осигури навременна доставка на материали от доставчиците с пос-
тоянно качество. За тази цел в момента има добро взаимодействие между 
предприятието и доставчиците и всички проблеми се решават съвместно. 
Съгласно съществуващата система за управление на качеството ISO 9001 и 
TS 16949, в предприятието се извършват периодично одити. Също така се об-
ръща внимание и на „вътрешните“ доставчици – някои от производствените 
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звена в предприятието са т. нар. „вътрешни клиенти“ на други производстве-
ни звена. 

 

 
 

Фиг. 2. Технологична линия 3 
 

За тази цел са възприети правила, при които изискванията и очакванията 
за продукцията за всеки вътрешен клиент са същите, както и за външните 
клиенти. Само ако получи точно на време доставката, от която се нуждае, 
вътрешният клиент може да извърши своята работа в рамките на процеса по 
оптимален начин, без забавяне вследствие на двойно извършвани операции 
или допълнително доработване. 

Тъй като системата JIT разчита много на производствените работници, 
още от началото е организирана една много активна Kaizen програма. В 
производственото звено е инсталирано Kaizen табло, за да може всички, кои-
то желаят да се включат в общия процес на подобрения, да го направят. На 
таблото има допълнително представени разяснителни материали за ролята на 
тази система и начина на осъществяване. Ръководителите на отделните про-
изводствени линии поддържат ежедневна връзка с всички работници, които 
дават предложения за подобрения. Един път седмично се обсъждат предло-
женията, като за тези от тях, които са лесни за реализиране, веднага се опре-
деля изпълнител, а по-сложните предложения се разглеждат от специално 
определена комисия два пъти в месеца и след това се определят изпълнители 
и срок за изпълнение. 
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В рамките на проекта предстои въвеждането на SMED (метод за бърза 
пренастройка/смяна на инструментите). Той вече е въведен в друго производ-
ствено звено на предприятието. 

Също така са разгледани подходящи показатели за определяне на ефек-
тивността на проекта – т. нар. KPI (Key Performance Indicators). Между тях са: 
„Обща ефективност на оборудването“ (Overall Equipment Effectiveness – OEE) 
[6], „Производителност“ и др. 

В предприятието е внедрен още един Lean проект и то със собствени 
сили. Характерно за него е, че преобладаващото изделие, произвеждано там, 
е с една технологична операция и периодично в производството се включват 
още две изделия с втора и трета операция в технологичния маршрут. Същес-
твуват още 2 обслужващи операции. 

По тази причина (сравнително лесен за управление технологичен процес) 
в това производствено звено не са предприети стъпки към организиране на 
поточно производство. За момента там е реализирана системата 5S и също 
подобрена система за доставяните полуфабрикати и материали. Също така в 
него беше акцентирано на подобряване на квалификацията на персонала с 
цел наличие на работници с многофункционални възможности. Идеята е да 
се използва ротация на работниците по работните места (Job rotation). Целта е 
всеки работник да овладее минимум 3 вида операции (в производственото 
звено има 5 вида работни места). По този начин ще се намалят прекъсванията 
в производствения процес поради липса на работници, поради годишни 
отпуски, отпуски по болест и други. 

Планът, по който бе реализиран проектът, е следният: 
1) Разработване на визия за предстоящия проект – цели, анализ на изде-

лията, структура, количества; 
2) Анализ на технологичния маршрут на изделията – групиране; 
3) Разработване на нов план на разположение на машините и останали-

те работните места; 
4) Стабилизиране на отделните процеси – премахване на загубите в тях; 
5) Обучение на персонала – метод за решаване на проблеми; 
6) Обучение на персонала – системи за управление на качеството; 
7) Внедряване на системата 5S; 
8) Определяне на необходимата квалификация на персонала – съставя-

не план за обучение; 
9) Въвеждане на SMED; 

10) Разработване на карта на веригата на добавената стойност (VSM). 
Последната дейност е малко по-късно реализирана и представлява една 

модифицирана динамична версия на VSM, като засяга именно едно от двете 
изделия с 2 технологични операции, при което са установени някои грешки в 
придвижването на материалите. 

В този проект беше проведено и обучение на персонала по „Метода за 
решаване на проблеми“, който е основен в производствената система на 
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Тойота – моделът 4Р. В тази насока в предприятието е приет примерът на 
Тойота – да не се бяга от проблемите, а да се стандартизират процесите и да 
се работи така, че проблемите да се проявяват. Т. е. чрез този подход не се 
„бяга“ от поставянето на хората в неудобни ситуации, като по този начин 
изборът им е или да отстранят пречките или да се провалят. По тази причина 
уменията да се решават проблеми и способността за непрекъснато 
усъвършенстване (Kaizen) са решаващи за оцеляването. 

 

 
 

Фиг. 3. Първа реализация на Lean проект, разработен със 
собствени сили на предприятието 

 
Интересна беше дейността по стабилизиране на операциите, при което 

беше използвано упражнението на Таичи Оно „Заставане в кръга“. В това 
производствено звено в момента продължават да се извършват малки подоб-
рения по системата 5S. Набелязани са мероприятия, има също и идеи за 
подобряване на производството, като крайната цел е Lean Production. Неза-
висимо, че няма създадена поточна форма на организация, Lean Production 
може да се осъществи и на едно работно място. Предстои да се продължи 
процесът на стабилизиране на отделните операции. В момента се изпълняват 
мероприятия, насочени към осигуряване на по-рационална екипировка на 
машините. 

Трябва да се отбележи също един много важен момент при внедряването 
на проектите за Lean Production, а именно „цялостност“ на проектите – до-
колко всички елементи на системата се използват. Много специалисти, както 
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теоретици, така и практици, смятат, че стремежът трябва да бъде да се засег-
нат всички по-важни елементи, влияещи на правилното функциониране на 
Lean Production [4]. 

Предприятието планира да отдели специално внимание на обучението на 
персонала и промяната на мисленето му, създаване на реално участие във 
всички процеси на подобрения на производствения процес, респективно – ра-
ботни места и околна среда. След време може да се предостави възможност 
за известна частична автономност в работата на някои работни групи, т.е 
внедряване на така наречената „групова работа“. Тя води началото си още от 
1920 г. в заводите „Даймлер-Бенц“ с въвеждането на така нареченото „групо-
во фабрично производство“ и след известно прекъсване се появява отново и 
прави бум през 90-те години на ХХ век. Това е начин на организация на ра-
ботата, при който една група (колектив) от работници имат предоставена 
свобода за самостоятелно разпределение на работата, свързана с изработката 
на дадена поръчка, както и използването на Job Rotation. Тя се използва в 
голяма част от реализираните Lean Production. 

В предприятието предстои реализирането на проекти за Lean Production в 
още две производствени звена. 

 
4.  Заключение 

От световната практика се знае, че изпълнението на проектите, свързани 
с внедряване на Lean Production, е един дълъг процес и затова всички 
работници и служители в предприятието са настроени оптимистично. В мо-
мента предприятието се намира в стабилно състояние и се справя успешно с 
конкуренцията на световните пазари. Натрупаният опит по реализация на 
проекти за Lean Production, вкл. и само със собствени сили, може успешно да 
се използва и в други индустриални предприятия. 
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Abstract. In times of globalization an increase in the competitiveness of the market occurs. 
The criteria for survival and development of companies are sharper. One of the ways of 
increasing the market’s efficiency and improving the competitive advantage of the company 
is supply chain management. It is a question of a series of coordinated processes of 
designing, creating and delivering the products to the consumers. Supply chain management 
is a process of planning, conducting and control of: supply, maintenance, storage, transport, 
information and sales with a single purpose – their improvement. 
This paper presents an action research whose goal was to acquire data concerning how much 
supply chain management is used in the Republic of Macedonia and how aware are the 
employees of its meaning, as well as their own personal role in that process. 
The method used was a poll with an on-line web questioner. 74 representatives from 
companies different in size and activities, both from the public and private sector, were 
questioned.  
The research proved the supposition from the hypothesis, i.e. it confirmed the connection of 
the implementation and the application of the supply chain management with the reduced 
costs in the organization and the increase of the competitive advantage. 
Keywords: supply chains, business logistics, supply, maintenance, storage, transport, 
information, coordination. 
 
1. Introduction 

The globalization of the market which has occurred these past fifty years has 
led to a breakdown of the monopoly owned by a great number of large companies. 
There are more and more products used for the same purpose but manufactured by 
different producers, all with different prices. The increase of the market offer for 
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these products has led to an increase in competitiveness, thus some of the 
companies faced the problem of survival in the global market. 

The technical-technological improvement in the past thirty years and the 
development of information technology has led to an enormous increase in the 
flow of information throughout the world, which in turn has resulted with the 
education of manufacturers, but the education of the consumers as well.  

The solution to the way of managing the companies in conditions of 
globalization is SCM (Supply chain management). Not a single company can 
develop high skills in all of the elements of the process of supplying, which is why 
they should focus on and develop their own uniquely strong aspects. The 
companies define the roles that they want to play in the market and connect with 
other companies which have additional services. 
 
2. Business Logistics 

Logistics deals with managing space and time with the least of costs. In 
modern terms, it is most often used for marking off business functions and it is a 
science discipline which deals with coordinating all the transports of materials i.e. 
the products in a physical, organizational and informational respect. This is a 
circular process which begins with the supply and then through the production and 
the sales finishes with the consumer. As a science logistics represents a sum of 
multidisciplinary and interdisciplinary knowledge which studies and applies the 
laws of planning, organization, managing and control over the flow of materials, 
people, energy and information in the system [1] Logistics strives to find methods 
of optimizing these flows in order to accomplish an economic effect (profit). We 
can freely say that logistics represents a process of planning, conducting and 
control of: supply, maintenance, storage, transport, information and sales with a 
single purpose – their improvement.  

Having in mind the risks, which are an obligatory part in business logistics, 
what is needed is an increase in the knowledge of risks, an increase in risk analysis 
as well as appropriate planning [2]. Business logistics strategy represents or is a 
chosen flow of actions, i.e. chosen plan for realization of goals which in turn will 
give the company a competitive advantage. The strategy’s development is a 
creative multidisciplinary process which belongs to people dealing with logistics, 
technicians, economists and other managers. The strategy tries to determine, 
generate and integrate knowledge from the company and the surrounding; it 
foresees the flow of actions which have been and need to be undertaken and sets 
priority tasks and the time of realization. The manner of realizing a certain strategy 
in practice is called tactics. There are certain rules that exist in theory to which we 
have to abide by while creating a strategy, such are: forming a clear strategy, 
involving all the executives from the process of forming the strategy, forming a 
managing team, all the working functions have to be monitored jointly, 
preparedness to change the old way of working with the new, reducing the costs of 
working, quickly reacting to changes, high quality has to be perceived as an 
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imperative, etc. Each company must develop their own mission and vision of their 
business logistics in order to realize their business logistics.  

The mission of the business logistics should provide accessibility of the right 
product, in the right amount, in a proper state, at the right place, at the right time, 
for the right buyer and for the right price. The vision of business logistics should in 
turn develop logistics of a sustainable development as a sum of logistic activities 
that provide simultaneous synergistic realizations of the commerce and ecological 
goals, in compliance with all the tough ecological laws and with all the consumer 
protection laws [3]. Also, besides possessing a mission and a vision of their 
business logistics, each company must also have developed or created their own 
business logistics values, values which will be included in the creating of the shape 
of the product, i.e. its use value is played out within the scope of production. This 
means that the value of the final product is bigger than the sum of values of the 
materials from which that product had been made. For the consumers, besides the 
shape of the product, what also matters a lot is the availability of the product in 
places available/close to them and the opportunity to have them when they want 
them, i.e. they want the product to be available for sale.  
 
3. Supply Chain Management  

Supply chain management is an advanced form of functioning of the 
companies. It is an innovation which results in smaller costs for the consumers. 
This supply model was perfected by Wall Mart and the same is copied today nearly 
all over the world. According to the majority of experts, the supply chain is a 
combination of science and art whose goal is to better the way a company 
functions. Supply chain management has a lot of visible as well as invisible 
elements [4]. Elements such as:  working force, supplies, storage management, 
processing, fulfillment and delivery. The importance of supply chain management 
is the constant growth during these past few years and what is even more is the fact 
that the companies are increasing and becoming bigger and bigger in every respect. 
This enables the larger companies to be more flexible, to focus more on their basic 
jurisdictions and to create a bigger value for their consumers, retaining the profit 
from the reduction of costs at the same time. The extended supply chain consisted 
of the suppliers and their network of suppliers have always been a crucial part in 
the new era of contemporary offer for managing theory and have also taken from 
another field where everything can be boiled down to reducing the costs so that the 
entire process can be created for the consumer’s value. People use different names 
for these chains of activities and organizations. When they emphasize the 
operations, they think of processes that emphasize marketing and they call it a 
logistics canal; when they analyze the added value they call them value chains; 
when they analyze it in terms of meeting customers’ demands they call them 
demand chains. The supply chain contains a series of activities and organizations 
where the materials pass (move) during their transport from the initial suppliers to 
the end users. Every product has its own unique supply chain and it may be very 
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long and complicated. The supply chain for Cadbury (chocolate) begins with the 
cocoa grown in farms and ends with a delivery of chocolate bars to the hungry 
consumers. The supply chain for jeans (Levi Jeans) begins with growing of cotton 
in the fields and ends when you buy jeans in a shop. The supply chain describes the 
complete transport of materials as they move from “country to country”. Along this 
journey, the materials may pass through suppliers of raw material, producers, final 
operations, logistic centers, warehouses, third operators, transport companies, 
wholesalers, retailers and an entire series of other operations [5]. Sometimes, the 
supply chain passes/misses (surpasses) the end user in order to add recycling and 
reuse of materials. A single product that passes through a series of organizations 
where each adds some type of value to the product is actually the simplest aspect 
of the supply chain. Considering everything from the perspective of organization, 
firstly the activities, i.e. the ones that move the materials inwards – are called 
entering activities; those activities that come after the organization – the ones that 
move materials outwards – are called exiting activities. The entering activities are 
divided in levels of suppliers. 

A supplier that sends materials directly towards the operations (production) is 
first level supplier; the one that sends materials to the first level supplier is second 
level supplier; the one that sends materials to the second level supplier is third level 
supplier and so on all the way back to the initial source. The consumers are also 
divided into levels. The one that takes a product directly from the operation 
(production) is first level consumer; the one that takes a product from first level 
consumer is second level consumer, the one that takes a product from second level 
consumer is third level consumer and so on until the end consumers [6]. 

The producers find the operations of the best locations, in terms of their 
consumers’ locations, so that by concentrating on operations in the larger factories 
the producers can be more economical [7]. 

The complex logistic distributive chains encompass a lot of elements, i.e. 
partners, logistic subjects, logistic activities and other logistic phenomena, 
distribution, distributive channels, physical distribution, logistical distribution, 
transport chains, logistic chains, transport and logistic networks. There is an 
unchallenged fact that one logistic supply chain cannot function optimally without 
30 necessary and specialized logistic activities, like for example: production, 
finishing, processing, packaging, tagging, piling, sorting out, weighing, palletizing, 
filling and emptying of containers, transport (conventional, combined, 
multimodal), rat-catching, disinfecting, shipping, agency, insurance, duty charging, 
buying and selling, distribution, stock managing, marketing, management, 
calculations, offer, order, financing, control, surveying and monitoring of the 
execution of the logistic activities, legal and economic structure of the relations 
among a lot of logistic subjects in complex logistical distributive chains. The 
current intention and thorough mission of the logistical distributive chain is to 
enable positioning of goods so that they are available for consumers according to 
the manner and conditions that best suit their demands [8]. 
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During the implementation of the SCM some researches [9] recommend 
outsourcing as the most adequate method of filling up work places with personnel. 
In this way costs are significantly reduced. 
 
4. Research 

The research was conducted via a method of on-line web questioner, i.e. 
through a questionnaire that each of the examinees will be able to answer 
anonymously through a personal computer which is connected to the internet. The 
research was conducted in this manner in order to receive answers which were not 
suggested by the examiners.  

The copy of this research consists of 74 examinees who work in companies 
which are different in size and which deal with very different activities as well, 
both from the public and private sector.The aim was to define the current state in 
terms of the implementation of supply chain management in the Republic of 
Macedonia. 

The research was expected to give answers to the following question: 
• How many employees understand what cost control means? 
• How many employees execute cost control? 
• How many employees are familiar with the so called “life span” of the products 

in stock? 
• How big is the analysis of each conducted transport? 
• How much does the analysis of the conducted transports influence the decision 

for future transports? 
• Does the company keep an electronic record of all the costs? 
• Do the employees communicate with the other teams in the company? 
• Is the communication with the other teams proper? 
• Are the decisions made on the basis of previous experiences? 
• Do the employees know and understand the benefit from the reduction of costs 

on a sector level? 
• Do the employees know and understand the benefit from the reduction of costs 

on a company level? 
The following was set as a general hypothesis: 
If the basic principles of SCM are implemented in a company then the total 

costs will be reduced and the competitiveness of the company will be increased. 
The hypothesis was divided into four separate ones as follows: 

• Controlling the level of stocks in order to reduce costs. 
• Internal and external transports are permanently controlled and perfected in 

order to reduce the costs of transport to a satisfyingly low level. 
• Management and control of the warehouses reduces the costs for storage, thus 

reducing total costs. 
• The proper usage and control of all information in and out of the company leads 

to reduction of the total costs of the company.  
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4. Results 
The conducted questioning via an on-line web questionnairepresented the 

ensued items from the set variables. Some selected ensued results, which are 
considered to be most representative in the research, are given below. 

To question num.1. The amount of products in stock is checked daily,the 
examinees answered with: 
- I completely agree – 32 examinees (47.06 %) 
- I partially agree – 28 examinees (41.18 %) 
- I partially disagree – 5 examinees (7.35 %) 
- I completely disagree – 3 examinees (4.41 %) 

The answers suggest that in half of the examined warehouses they check the 
stocks daily. 

To question num.7. For each product in stock, I know the time needed to 
supply it – from order to delivery, the examinees answered with: 
- I completely agree – 56 examinees (82.35 %) 
- I partially agree – 8 examinees (11.76 %) 
- I partially disagree – 2 examinees (2.94 %) 
- I completely disagree – 2 examinees (2.94 %)  

The answers suggest that in a large part of the examined warehouses they pay 
attention to the time needed from ordering till supplying. 

To question num.14. Maintaining an electronic register of stocks on a 
computer reduces the time needed to decide which products should be 
ordered and in what amount, the examinees answered with: 
- I completely agree – 50 examinees (73.53 %) 
- I partially agree – 13 examinees (19.12 %) 
- I partially disagree – 3 examinees (4.41 %) 
- I completely disagree – 2 examinees (2.94 %) 

The answers suggest that in a large part of the examined warehouses there is a 
computer based register concerning the condition of the stocks and this contributes 
to reducing the time needed for making decisions about the stocks. 

To question num.18. I use the data from each conducted transport for 
reducing the future transport costs, the examinees answered with: 
- I completely agree – 42 examinees (61.76 %) 
- I partially agree – 19 examinees (27.94 %) 
- I partially disagree – 4 examinees (5.88 %) 
- I completely disagree – 3 examinees (4.41 %) 

The answers suggest that in a large part of the examined warehouses they pay 
attention to the costs made in comparison to the previous transports while making 
future transport decisions. 

To question num. 23. During the planning of each transport, we try to 
find ways of avoiding all points of delay that occurred during the previous 
transports, the examinees answered with: 
- I completely agree – 49 examinees (72.06 %) 
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- I partially agree – 17 examinees (25.00 %) 
- I partially disagree – 1 examinee (1.47 %) 
- I completely disagree – 1 examinee (1.47 %) 

The answers suggest that in a large part of the examined warehouses they pay 
attention to avoid the points of delay encountered in previous transports. 

To question num. 28. The data about the already conducted transports 
have been electronically registered and are available all the time, the 
examinees answered with: 
- I completely agree – 24 examinees (35.29 %) 
- I partially agree – 22 examinees (32.35 %) 
- I partially disagree – 17 examinees (25.00 %) 
- I completely disagree – 5 examinees (7.35 %) 

The answers suggest that in the examined warehouses they do register the 
data about the conducted transports and the information is available at any time. 
To question num. 35. Even though “idle transport” is inevitable during each 
transport, I constantly try to find ways to reduce the same, the examinees 
answered with: 
- I completely agree – 54 examinees (79.41 %) 
- I partially agree – 12 examinees (17.65 %) 
- I partially disagree – 1 examinee (1.47%) 
- I completely disagree – 1 examinee (1.47 %) 

The answers suggest that in a large part of the examined warehouses constant 
efforts are being made in order to reduce “idle transport” to a minimum. 

To question num. 37. If there is no data on how to store a particular 
product, I immediately contact the producer in order to get information about 
the proper way of storing it, the examinees answered with: 
- I completely agree – 50 examinees (73.53 %) 
- I partially agree – 14 examinees (20.59 %) 
- I partially disagree – 3 examinees (4.41%) 
- I completely disagree – 1 examinee (1.47 %) 

The answers suggest that in a large part of the examined warehouses they 
treat the contacts with care in order to get information about proper storing of 
products. 

To question num. 46. I share the information with my superiors or my 
subordinates, the examinees answered with: 
- I completely agree – 40 examinees (58.82 %) 
- I partially agree – 20 examinees (29.41 %) 
- I partially disagree – 6 examinees (8.82%) 
- I completely disagree – 2 examinees (2.94 %) 

The answers suggest thatin the examined warehouses the superiors and the 
subordinates share information among themselves daily. 
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5. Conclusion 
From the results received from the research, we can see the actual state of the 

supply chain management in the companies in the Republic of Macedonia.   
• The logistics managers pay attention checking the minimum allowed quantity of 

each product in stock at least once a week. But if the quantity of any product in 
stock is below the allowed minimum, that product is ordered immediately. 
Besides the quantity, the basic information for each product in stock is its single 
price; attention is paid so that the total value of all products in stock is as least 
as possible and within optimal limits.  

• The logistics managers pay special attention to registering the time needed for 
supplying and keeping stock of each raw material. For each product in stock, the 
time needed for its supply is known, from order to delivery. The time that each 
product spends in stock indirectly reduces the product value and the struggle to 
reduce the time of keeping it in stock should be constant. If the quantities of 
products in stock are reduced, then the costs for the stocks will be reduced as 
well.  

• The managers do and know how to electronically keep a register of raw 
materials; the register of all the products in stock is done via a special 
programme on a personal computer. The electronic keeping of a register of 
stocks alleviates the control of stocks and also, on the other hand, reduces the 
time needed for ordering products. 

• The logistics managers keep a detailed register of each conducted transport, thus 
making the choice for each following transport easier by comparing the costs of 
previous transport. While registering every transport, the time needed for a full 
delivery as well as the time for all the already conducted transports, if there is a 
so called stoppage point, are also noted. While planning any transport, they try 
to find ways of avoiding all stoppage points which occurred during the previous 
transports.  

• There is a detailed register for each conducted transport which is done on a 
separate programme, on a personal computer which provides availability of 
even the most trivial matters with which that transport has been characterized 
and the same are available at any time and to anyone. Working with a personal 
computer allows for a quicker comparison of the data from previous transports 
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to be made and also it is easier to notice where there is an improvement or 
deterioration of the costs, as well as the time needed for delivery in order to find 
the best and cheapest transport. 

• The managers know how to properly choose warehouse locations. A good 
warehouse location is an advantage for the warehouse. For each transport you 
can immediately calculate the so called “idle transport”, a situation when 
transport actually performs no action. Even though “idle transport” is inevitable 
during each transport, they should strive to find ways of reducing it. 

• From the answers given we can conclude that the managers know how to 
properly and timely transfer information and they indeed are transferred 
immediately. The managers reach decisions on the basis of information that 
were previously available to them. While reaching a decision they pay attention 
that the information is correct because with proper information you can make 
quick and correct decisions.  
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Abstract. The paper is presenting opportunities for implementing ERP systems in Bulgarian 
small and medium business and in particular in the alternative tourism supply and the main 
problems associated with their use. There are presented most common characteristics of the 
ERP systems, which can be helpful for mangers and specialist in tourism companies. 
Enterprise Resource Planning systems (ERP) have emerged as solutions oriented to manage 
organization's resources in an integrated way. They allowed the automation of its 
department's activities, made information available to tourists at the right time, supporting 
more accurately their decision-making needs. 
Keywords: ERP systems, alternative tourism supply, information systems. 
 
1. Въведение 
 През последните години успоредно с дестинациите за масов туризъм все 
по-привлекателни стават тези от тях, които предлагат алтернативни видове 
туризъм и чиито туристически продукт е различен и уникален в сравнение 
със стандартните. Развитието на алтернативния туризъм показва, че като 
разширява базата на туристическо предлагане създава допълнителни 
възможности за постигане на по-високо равнище на социално-икономическо 
благосъстояние на местното население и устойчивост на развитието на 
туризма в отделните дестинации. Алтернативният туризъм, поради своите 
особености и обикновено по-високото качество на предлагания туристически 
продукт, предполага и по-висока конкурентоспособност [1]. 
 ERP (Enterprise Resource Planning) системите са интегрирани софтуерни 
приложения, създадени с цел да обезпечат информационно планирането, 
контрола и анализа на всички процеси в една туристическа фирма [2].  
 Терминът ERP се е появил, за да идентифицира системи, които са 
предназначени да управляват, планират и оптимизират ресурсите на фирмата. 
В първоначален вид тези системи са били използвани основно за следене на 
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производството, но с течение на времето са разширили своите функции и 
обхващат почти всеки процес в дадена фирма, без значение от вида и 
дейността. За да бъде причислена една система като ERP тя трябва да може 
да извършва автоматизация на две или повече отделни отчетни системи [3, 4].  
 Целта на настоящата разработка е да се идентифицират ERP  системите и 
да се очертае тенденцията на тяхното развитие и приложение при 
алтернативно туристическо предлагане.  
 Задачите поставени при изследването са: 

- да се анализира обхвата на съвременните ERP системи и 
възможностите за приложението им в управлението на фирмите, 
предлагащи алтернативни форми на туризъм; 

- да се анализират предимствата при внедряването на интегрираните 
системи и пречките в практическото им прилагане; 

- да се изследват възможностите и преимуществата на ERP системите; 
- да се анализират нововъведенията при ERP системите; 
- да се очертаят тенденциите и направлението на тяхното развитие и 

разпространение. 
 Обект на изследването в настоящата статия са ERP системите за 
управление на ресурсите като част от информационната инфраструктура на 
фирмите насочени към алтернативното туристическо предлагане. 

Предмет на изследване са възможностите за приложение, 
усъвършенстване и развитие на ERP системите като бизнес информационни 
системи. 
 В настоящата разработка се използват следните методи на изследване: 
описание; анализ и синтез; функционален анализ системен подход. 

 
2. Предпоставки за приложение в туризма 

ERP системата включва модули за всички основни бизнес процеси на 
фирмата.  

ERP (Enterprise Resource Planning) обединява всички звена и дейности във 
фирмата в единна интегрирана информационна система. Основна съставна 
част на повечето ERP системи е обща база от данни за всички процеси [5]. 

В съвременните системи понятието ERP се разпростира върху цялостната 
система за фирмено управление, състояща се от основни модули, като 
Доставки, Финанси, Човешки ресурси, Управление на наличностите, Контрол 
на решенията, Управление на документите и Логистика ( фиг.1).  

ERP (Enterprise Resource Planning) е информационна система за 
планиране ресурсите на предприятието. Задачата им е главно автоматизация 
на основните бизнес процеси в предприятието (производство, снабдяване, 
продажби, доставки), а също и управленски функции като планиране, отчет, 
контрол, на основата на обща база данни [6]. 
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ERP Управление на 
фирмата

FRM 
счетоводство

CRM
взаимоотн. с 

клиенти

HRM 
персонал

SCM 
доставки и 

склад

 
Фиг. 1. Принципна схема на ERP система 

 
Чрез използване на ERP система се цели : 

• Осигуряване на единна база от данни; 
• Функционална всеобхватност; 
• Максимална гъвкавост като възможност за реакция на промени; 
• Пълна и незабавна използваемост на всички данни; 
• Пълна информационна свързаност на всички специалисти. 

 
Таблица. 1. Превръщане на ERP в ERPII 

 
ERP ERP II 

Цел Оптимизиране на предприятието Използване на концепцията за “верига от 
стойности”

Обхват Производство и дистрибуция Всички сектори на икономиката

Функции Производство,продажби,дистрибуция и 
финансови резултати

Междупроизводствени, индустриални и 
специфични процеси

Процеси Вътрешни Затворени

Архитектура Закрити,без използване на интернет Открити,интернет базирани

Данни Генерирани и използвани в рамките на 
системата

Вътрешни и външни

 
Архитектурата на такава информационна система е трислойна :  

• Представящ слой – графичен потребителски интерфейс или 
браузър за въвеждане на информация и достъп до системните 
функции; 

• Приложен слой – бизнес правила,функции,логика и програми, 
действащи върху данните,получени и изпратени от/към 
сървърите с бази данни; 

• Слой с бази данни – управление на операционните данни или 
данните от транзакции,включително метаданни за 

298



организацията. Най-често се използват стандартни релационни 
бази данни и заявки [7]. 

По своята същност ERP = MRP II + FRP, където MRP II са системи за 
планиране на материалните ресурси от второ поколение, а FRP (Finance 
Requirement Planning) са системи за финансово планиране. Развитието на ERP 
води до възникване на ERP II - таблица 1.  

 
3. Основни характеристики 

Комплексност - ERP системата обхваща всички бизнес процеси в 
компанията и предлага богата гама от функционалности. Обхватът на 
проекта по внедряване на ERP система се определя от характеристиките на 
конкретната компания, нейната структура, дейност и пазарни цели. 

Интегрираност- ERP системата е напълно интегрирана, което означава, 
че информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки 
намира своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става 
достъпна за всички лица, оправомощени да я получават. По този начин 
вземането на критични управленски решения и възлагането на отговорности 
се извършва в реално време. 

Автоматизираност- ERP системата оптимизира протичащите във 
туристическата фирма процеси като стандартизира и ускорява извършваните 
дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп 
да необходимите данни. В същото време системата позволява своевременен 
контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и 
пазарни предизвикателства [8]. 

 Интегрираните решения за управление на бизнеса съчетават в себе си 
бизнеса и технологиите, като осигуряват на мениджмънта необходимата база 
за вземане на адекватни и обосновани решения по критични бизнес въпроси.  

 
4. Анализ на приложението на ERP системите при алтернативното 
туристическо предлагане 
 Всяка туристическа фирма предлагаща алтернативен туристически 
продукт се нуждае от информация за дейността на различните си звена и 
отдели, за състоянието на фирмата към определен момент, за процесите, 
които протичат в нея, за благоприятните и неблагоприятни промени и 
тенденции, които водят към подобряване или влошаване на нейното 
положение. В този смисъл една информационна система трябва да е в 
състояние да наблюдава и регистрира различните факти, събития и явления и 
процеси, протичащи във фирмата, да обобщава и систематизира събраната 
информация по определени критерии [10]. Днес информационните системи 
са мощно организационно и ръководно средство, поради което 
необходимостта за проектиране и внедряване на информационни системи 
никога не е била по-актуална. 
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Ключови задачи пред туристическите фирми са оптимизиране работата на 
служителите и контрола върху вътрешнофирмените процеси, по-доброто 
планиране на паричните потоци, подобряване процеса на маркетинг и 
предлагането на услуги, както и запазване на добрите взаимоотношения с 
клиентите. 

Всички тези цели могат да бъдат постигнати с внедряването на система за 
управление на бизнеса от клас ERP.  

Ползи за фирмата от внедряването на интегрирана система за управление 
според оценката на Inteligent Systems [11] са в две насоки: в областта на 
мениджмънта за подобряването на контрола и вземането на управленските 
решения, организацията и използването на работното време и в областта на 
изграждането на единна структура в стопанската организация. 

Фирмите в сферата на алтернативното туристическо предлагане използват 
ERP модули основно за счетоводни и финансови приложения. 78% ползват 
модулите за обработка на резервации; 64% -за управление на наличностите; 
55% - за управление на човешките ресурси и заплатите (фиг. 2) [12]. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Счетоводство и финанси

Обработка на резервации

Управление на наличностите

Управление на човешките ресурси

96%

78%

64%

55%

 
 

Фиг. 2. Използване на модули от ERP системи 
 

При оценка на областите от управленските решения, в които ERP 
системите показва най- добри резултати, на първо място са посочени 
финансите (70%). Следват обработката на резервациите (42%), управлението 
на стоковите наличности (33%) и управлението на човешките ресурси и 
заплатите (26%) (фиг.3) [13]. 
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Фиг. 3. Достигнати най- добри резултати от ERP системи 
 

ERP системата обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и 
позволява на служителите от всички подразделения да получават незабавно 
при поискване цялата информация, необходима им за изпълнение на техните 
отговорности. Всички данни, отнасящи се към една регистрирана в системата 
операция от произволен характер, трябва незабавно, без допълнителни 
обработки, да намерят своето отражение във всички свързани области и 
незабавно да станат достъпни за всички заинтересовани лица.  

Концепцията ERP предполага максимално пълно информационно 
свързване на собствените действия с тези на клиентите, доставчици-те, 
конкурентите, държавните органи и всички други, потенциално свързани с 
предприятието субекти.  

Основните акценти:  
• единна база данни;  
• функционална всеобхватност;  
• максимална гъвкавост като възможност за реакция на промени;  
• пълна и незабавна използваемост на всички данни;  
• пълна информационна свързаност на всички специалисти.  
Причините за неуспешни внедрявания са разнообразни. Но в тяхната 

основа като правило стоят нарушения на основополагащите принципи на 
проектиране на автоматизирани системи и методите за разработване на 
управленски информационни системи. Някой от най-често допусканите 
грешки в това отношение са формулирани от Мухтарова в [14]: 

• Проектиране на ERP система без отчет на стратегията за развитие на 
фирмата. 

• Проектиране на ERP система „от долу на горе”. 
• Недостатъчен реинженеринг на бизнес процесите. 
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• Невярна оценка на икономическата ефективност от внедряването на 
ERP системи. 

Внедряванията на ERP системи в туристическия сектор са по-скоро 
малко, в сравнение с другите сектори. Особеностите в този сегмент са преди 
всичко в ниския бюджет за такива системи и в неосъзнатата необходимост от 
такъв тип информационни решения.  

Интегрираността на ERP системите позволява еднократно въведената 
информация да се използва навсякъде, където е необходима, в удобен за 
възприемане анализ. Колкото по-малко време отделят за търсене и 
обработване на информацията, с толкова повече време разполагат за нейното 
осмисляне. 

На пазара има малко български ERP системи. Положителното е, че те 
почти нямат неуспешни внедрявания. Това има своето обяснение. Фирмите, 
които могат да разработят истинска ERP система поддържат екипи от високо 
квалифицирани специалисти и те са в състояние както да дадат консултинга, 
необходим при внедряване, така и да направят необходимото от програмна 
гледна точка. 

Съвременните информационни системи осигуряват на своите 
потребители огромни конкурентни предимства.  

Съществено предимство на системите от този тип е наличието на модули 
ориентирани към специфичните задачи в даден индустриален сектор. 

 
5. Заключение 

Решението на малка или средна туристическа фирма да внедри ERP 
система е свързано със значителни инвестиции. Добре проектираната и 
успешно внедрена система дава възможност за промяна на бизнес подхода и 
значително увеличаване на приходите, но не трябва да се забравя, че при 
недостатъчна подготовка за реализацията на подобен проект вероятността за 
неуспех (т.е. за генериране на загуби) се увеличава. Възможно е 
подготвителните етапи да отнемат доста време и усилия, но те ще осигурят 
успешната работа на системата за управление на вашия бизнес в дългосрочна 
перспектива. 

ERP системата реорганизира и оптимизира процесите във фирмата, 
спестява огромно количество време, подобрява управлението на 
финансовите, материалните и човешките ресурси и в крайна сметка 
увеличава значително ефективността на бизнеса. 

Резултатите от ERP системата до голяма степен зависят от нейната 
настройка за определените задачи в предприятието.  

На българския пазар се предлага голямо разнообразие от ERP системи, 
както платени, така и системи с отворен код. Цената, която фирмата ще 
заплати, както и времето за внедряването им зависят от големината на 
фирмата, функционалните модули които ще използват, броя на наетия 
персонал, неговата квалификация и техническо осигуряване. 
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Преходът на фирменото управление към използване на ERP софтуер се 
очертава като задължителна стъпка за поддържане на висока 
конкурентоспособност. 
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Abstract. The article questions the logic and results of companies obtained in the process of 
negotiation with the corporate representative assemblies (IRP) in organizational change post 
PSE. We present an analysis of the negotiation process in post PSE organizational change, 
before considering the rejection process of surviving employees during the consultation, 
which sometimes generate a drop in a social motivation. We show why these two processes 
are sometimes contrary and result in social motivation or lack thereof in surviving 
employees. Two case studies will be used as thread for the illustration of these problems. 
Keywords: layoff, social demotivation, restructuration. 
 
Introduction 

Sectoral restructuring (cf. Beaujollin -Bellet, Schmidt, 2012), social plans or 
PSE (Plans de Sauvegarde de l’Emploi) are now settled in the French economic 
landscape. These processes have even become recurrent in a number of French 
companies as over the years, social partners and managers have developed 
considerable expertise in negotiating measures of social plans. From a general 
perspective, the stated objectives of the negotiations consist in reducing the number 
of redundancies (economies of scale) or improving support provided through 
financial measures. Negotiation is at the heart of social dialogue. It helps in 
increasing the visible costs for the company (extra-legal volunteering premium, 
productivity of the workforce..), and must somehow allow to reduce the hidden 
costs incurred by PSE. Conversely, the jobs cut may ultimately affect only 
volunteered employees (the term 'survivor' will refer to the remaining employees 
holding a fixed-term contract, i.e. “CDI – contrat à durée indéterminée” in French). 
In this case, a major debate and a long reflection on negotiation process remains to 
be carried out. 

Post-PSE negotiations on the competitiveness of firms have become common, 
but often cause blockages, despite a commitment on maintaining jobs over a period 
of time. Temporal process in PSE is particularly interesting to analyze because it 
reveals the extent of motivation or lack thereof after successive PSE.  

Two research questions intertwine :  
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- If the management of the negotiation process is known, what 
about the specific impact of successive PSE on the motivation 
of survivors?  

- Can the company avoid or limit this phenomenon, so as not to 
hinder post PSE social negotiations ?  

One of the key challenges in the negotiations for the prestructuration will be to 
find a way to bring the firm back into the fold of a new “normal” economic 
situation. We propose to reconsider the relationship between the implementation of 
restructuring and motivations of employees, particularly in developing models of 
organizational slack (OS) measuring specific impacts on motivation. We then 
propose an empirical field analysis highlighting the hidden characteritics induced 
by the conduct of these processes over time costs. 

On a strategic level, there is a great diversity in managerial practices aiming at 
lowering payroll: PSE, POS (Voluntary redundancy plan), conventional 
termination (rupture conventionnelle), competitiveness plans with a financial 
component (investment) etc. This latter form, especially since 2009, has for 
eminent quality, if the negotiation is successful, the speedy implementation. It also 
helps the company to support less low indirect costs. These new orientations 
indirectly reflect the importance of the motivation of survivors. Indeed, a POS 
would be “perceived as less traumatic for employees than classic PSE." 

This study is divided into two parts : first we propose a study of the concept of 
motivation, following the logic of the bounded rationality of actors involved in 
restructuration ; second, we analyse the impact of perceived organizational slack 
on the restructuring decision measured in terms of hidden costs. Our material are 
case studies and questionnaires. This collection was recorded as a prelude to the 
case studies of three companies. We collected and processed verbatim we 
subsequently analyzed. 

In this work we mainly undertake a study in several automotive suppliers by 
focusing on the restructuring plans. We will focus first on organizational effects, 
showing particularly the significance of organizational slack, before turning to the 
consequences experienced by employees who have known several restructuring 
experiments. We mainly tried to highlight how the resentment and the perception 
of this accumulation of restructuration plans profoundly impact the behavior of 
employees. We proceeded by conducting interviews with staff undergoing a 
restructuring plan in their firm. 

We then propose in a second part a reconciliation between the accumulation of 
social plans and hidden in business costs. Our aim is to show in this part that social 
plans help create hidden costs in the firm. The effect will be measured specifically 
by interviews. 
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Part 1 – The consequences of successive OSE: towards social anchored 
demotivation  

Over the past twenty years, many French and foreign researches focused on 
the causes of restructuring decisions. Some researches are focused on monographic 
approach (Beaujolin, 2012; Bruggeman et al, 2000) or through macroeconomic or 
multisectoral studies (Campinos - Dubernet et al, 2002). The consequences of PSE 
motivation survivors were also discussed (Cornolti 2001), but not in terms of 
successive PSE. In this work, we propose a framework for analyzing the 
consequences of successive job losses, particularly in view of the theoretical 
reasons that might explain the production of attitudes commonly shared by 
survivors. More broadly, the effects of boycotts and hyper- reactivity business 
values to social issues (McDonnell, King, 2013) occurring after disastrous social 
plans are clearly underestimated.  

From a more general perspective, the restructuring plans, causing a disruption 
of human capital, lead to a complete reconfiguration of interactions between 
employees. These changes have a significant influence on the collective action of 
employees (Plane, 2005: 143). Moreover, these forms of restructuring, often 
applied blindly, ignore ostensibly business reality, preferring to tackle an 
established management model on a very specific social reality. Several studies 
have shown how corporate restructuring model resembled a deep upheaval of 
social culture of a firm. Investigations into the management methods of a Sahelian 
company led by Noguera and Chalus - Sauvannet (2009) illustrate huge resistance 
in management practices in times of crisis or strategic change. This work is in line 
with the analysis of Zardet and Savall (2005) which emphasized the difference 
between the perception of the social model of business defined by managerial 
styles and the fluctuating nature of social reality the managers consider as a 
necessity. 

The proposed analytical framework implements a protocol that applies very 
well to our investigation on intra-organizational dysfunctions described in Savall, 
Zardet, 2005. This model takes into account the effect on working conditions, work 
organization, communication, coordination, cooperation, time management, in-
house training and the strategic implementation focuses on the policy impact of 
transformations involved in a business. In the companies we studied, steering 
adjustment factors affected in turn each element of the taxonomy. Profound shifts 
are less the product of business models than of the social character of the company. 
In a context of restructurating plan, however, management support the view that is 
likewise necessary to introduce new forms of work organisation in order to 
promote effectiveness and a readiness to boost output. In parallel with this terrain 
analysis, the work of David Boje (1991 2008) illustrating the need for a storytelling 
of the organization and very important propensity of employees to return to the 
past tend to neutralize the idea of “neutral” management practices in periods of 
restructuration. The formation of founding myths and symbolic references helps 
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build an environment that is emerging as a fundamental interface interactions of 
employees with each other and the structure (Boje, Fedor, Rowland, 1982). 

 
1.1. Bounded rationality and economic performance 

Kaplan and Cooper reveal a slow drift in accounting instruments in the 
traditional evaluation of industrial inflation hidden costs (Cooper, Kaplan, 1990). 
In opposition, the socio-economic model offers a non-accounting alternative to the 
measurement of human capital : it is based on the assumption of compatibility 
between economic performance and social performance to create sustainable 
performance (Bronw, Benson, 2003; Cappelleti, 2010). Traces of hidden costs are 
visible in the social balance sheets, through statistics on occupational accidents, 
resignations, absences ; or minutes (PV) Works Committee (EC) (see table 1). 

This drift is related to the breakdown of value chains and the problematic 
issues related to the adaptation of firms to contexts changes in value chains 
(Acquier, Dadigeos, Valiorgue, 2011). 

The assumption of bounded rationality implies that stocks of knowledge 
available in a cognitive system are limited and that this limitation induces a 
processing capacity bounded by strong cognitive limitations (Simon, 1979, 1996). 
Knowledge production is also dependent on environmental constraints in the 
organization. We cannot therefore assume a capacity of decision absolutely and 
purely detached from material constraints to its development. The dominant 
hypothetical utility function in standard economy is heavily criticized. To explain 
the process of motivation or lack thereof from successive PSE, it is necessary to 
combine theoretical approaches to March and Simon (1958), and that of the school 
of human relations of  E. Mayo (Katz, 1964). In fact: 

- Lowering organizational slacks (SO) is the implicit goal of a PSE, 
sometimes leading to maximize the reduction process to a point of no 
return, under the pretext of eliminating “waste” in business; 
- The feeling of  that reduced slack turns on the involvement of survivors : 
it may be different from the actual situation ; thus, the fall in the OS can 
be socially accepted if employees have participated in the development of 
the new organization. 

Future costs are far more predictable than future revenues. Payroll expenses 
represent fixed costs, so by cutting payroll, all things remaining equal, overall 
expenses should be consequently reduced. Reduced expenses translate into 
increased earnings, and earnings drive stock prices. Higher stock prices make 
investors and analysts happy. All depends however on the nature of organization, 
whether or not it’s a knowledge organization (high-technology firms to the 
financial services industry, for example), determines heavily the ability of their 
employees to innovate and grow. Knowledge organizations are collections of 
networks in which interrelationships among individuals, that is, social networks, 
generate learning and knowledge.  
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When one considers the multiple relationships generated by one individual, it 
is clear that restructuring which involves significant reductions in employees can 
inflict damage and create the loss of significant “chunks” of organizational 
memory. Such a loss damages ongoing processes and operations, forfeits current 
contacts, and may lead to foregone business opportunities. Which kinds of 
organizations are at greatest risk? Those that operate in rapidly evolving industries, 
such as biotechnology, pharmaceuticals, and software, where survival depends on a 
firm's ability to innovate constantly., the "slack" means a surplus of potentially 
wasted resources remaining after the business needs covered. It fits into a pattern 
of "garbage can model" or the ability to accept the falsification of projects by the 
market is crucial (Cohen, March, Olsen, 1972). It could be useful to say that the 
garbage can ideas have been specified at several different levels of precision (and 
formal prediction). In its purest form, the model assumes that problems, solutions, 
representation, decision makers, process and choice opportunities are independent, 
exogenous streams flowing through a system (Cohen, March, and Olsen 1972). 
Yet, a number of garbage can models exist, and these variations modify most of the 
key assumptions of the "pure" model, exploring the circumstances under which 
different results are produced (March and Olsen 1986). Attempts to measure were 
performed and typologies have been asked (Bourgeois, 1981).  

Some authors (Teng Peng, 2005) showed its influence in the transition periods 
for companies, particularly in restructuring. This OS is also important to distribute 
resources in hierarchical structures and teams (Bourgeois, Singh, 1983). Several 
studies have shown the relationship between objective innovations, creativity and 
surplus budget and human resources allocated to teams (Damanpour 1987; Herold, 
Jayaraman, Narayanaswamy, 2006; Nohria, Gulati, 1995). It is not only surpluses 
driven in a discretionary manner, but the enjoyment of a good redistributable 
overall to anticipate an increase in means. In a period of restructuring, it is both an 
economical means and also a savings target. The difficulty most often occurs after 
the establishment of the new organization which turns the power structure, 
lowering continuously the OS (cf. behavioral theories of the firm, March and 
Simon, 1958). The non-inclusion of OS will have a decisive impact on the strategic 
choices of the company ( Dehning, Strapopoulos, 1995 Merchant, 1985). Yet, as 
Mr. Prudence said, "organizational slack is also considered by some as a source of 
efficiency. It generally fulfills two functions within the organization: it would bring 
a surplus of time and resources and would be conducive to innovation factor”. In 
this perspective, the slack would allow the company to cope with situations 
unforeseen. In line with Adam and Lamont (2003), the decline slack will reach a 
pillar of the capital resources of the firm. Any unforeseen market developments 
will now put in a situation of overheating collective work (see table 2). 

Once implemented, the reduction of OS will require a greater involvement 
from survivors : new objectives may however be seen as unattainable, as shown in 
table 3, survivors motivations are economic, but also social. According to E. Mayo, 
“the individual reacts to environmental conditions not as what they actually are but 
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as they are perceived, lived, interpretered.” In terms of the workforce’s 
psychology, having taken an initiative and having experienced felt solidarity group 
had a positive effect on labor productivity. Breaking with the Taylorist assumption 
of self-interest, Mayo asserts that “the desire to be well with coworkers easily 
defeated individual interests and the logic of the reasoning upon which so many 
false principles of management are based”. The consequences of a too rapid 
reduction of OS and the lack of participation of employees in the implementation 
of the new organization generate a drop in motivation. 
 
1.2. Methodology  

We wanted to further illustrate this organizational slack (Cohen, March, Olsen, 
1972; Bourgeois, 1981), through investigations on specific cases. Strategic play on 
the slack available in the organization is actually inherently unpredictable and 
subject to random asymmetric perceptions among stakeholders (Sharma, 2000). 
This is where the role of the contingency of choice and autonomy of actors in a set 
of negotiations has arisen (Child, 1972). The studies has been the subject of several 
studies (Allouche, 2002; Schmidt, Beaujollin -Bellet, 2012; Cappelletti). We chose 
automotive suppliers in France, ranking one and two. These companies have been 
prey for many years to continuous restructuring. This business is often for workers 
a source of " Musculoskeletal Disorders " (or TMS in french), repetitive gestures 
adding to positions of painful labor constituting the cause of these disorders. These 
labor features can favor the development of a lack of vocational motivation. We 
started our research with nearly 18 companies. These companies belong to the 
same industry (automotive) and have put up with dramatic changes and had 
undergone at least one social plan in eight years). These firms have been selected 
for their representativeness and the regularity with which we have been able to 
enquire and study the field. We propose 3 case studies of plants with at least two 
known PSE within a period of between 3 and 8 years.  

Here we test the resolution of the restructuring plan, testing the hypothesis of a 
desire to reduce the slack based on the belief of an organization generating free 
surplus managerial decision that could formally eliminated. In all cases, the last 
PSE was followed by negotiations on a competitiveness plan, resulting in changes 
of work organization. These PSE occurred between 2004 and 2012. The cases are 
characterized by both an intervention of representative institutions and the presence 
of voluntary measures in the final version of the plan. The concept of "Interfirm 
networks" (Grandori, Soda, 1993) provides an interesting reading : indeed 
transactions were bilateral (unions / corporations, unions / employers; headquarters 
/ subsidiaries....) and multilateral (corporations / trade unions / elected 
representatives ; elected representatives / employers' unions / Region...). Despite 
businesses preparations, the outcome of the negotiations remains in its substance, 
elusive. One point to note is that, given these changes, certain trade-union bodies 
are coming together to rethink at multinational level the terms of wage negotiation. 
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Thus, wage bargaining can be concluded by focusing on factors that are relevant to 
wage-setting, such as productivity growth, without the noise of variable inflation.  

Interviews with elected works council (EC) were conducted after procedure 
information and consultation of the EC on the PSE. The case studies were carried 
out for the purposes of intervention research, one of the two researchers involved 
being immersed in the subject he is studying, and interacting with the stakeholders 
observed. To make the minutes of the general meeting usable data, we conducted a 
double description coding of the arguments of official members and the directorate 
: first, during the last two PSE, we questioned the perception of employees 
(especially about the perception of the mutual efforts made by the IRP and the 
Directorate). Secondly, during the negotiation phase of competitiveness plans, we 
questioned them about the negotiation itself (was the negotiation made possible? 
On which aspects and why?). This double coding was purposefully intended to 
take into account our part as actor in the negotiation likely to skew our objectivity..  
Minutes of the general meeting are complementary data to Books 1 and 2 of the 
procedure for PSE; this material is also richer than researchers usually use because 
they reflect the exchanges of views on the problems of any kind (relational as well 
as economic, organizational). Only the control variables (turnover, accidents, etc...) 
were not double coded because they correspond to official data. 
 
1.3. A typology of disincentives in PSE 

Motivation or lack therof may be compared to other concepts, such as ill-being 
of the employee, or hard working conditions. The correlation between motivation 
and employees in companies is a politically sensitive issue (Chabert, 2003). 
Motivation can indeed be described as a collective phenomenon or be instead 
intended as a sum of individuals. An unmotivated employee is a person who does 
not understand their individual goals anymore, or struggling to do what is 
necessary to achieve them. The causes of lack of motivation can be grouped into 
three categories: motivation related to the individual; that related to labor relations 
and motivation related to organization and work. The question is how this typology 
interacts when several PSE occurred. After several PSE, the organization of work 
has changed, sometimes in opposite directions, and the survivors gradually lose 
their bearings in relation to their organizational routines. There are four forms of 
increased lack of motivation in case of successive PSE 

- Case 1 - individual lack of motivation reflects a loss of integration of the 
employee in the restructured company. The point is to know more about 
the integrative aptitudes of the new restructuring group of contractors or 
temporary workers. In this way, professional involvement of survivors in 
the new business plan is problematic because most of them have lost the 
meaning of the job. 
- Case 2 - unlike the previous case, the over- commitment is determined 
by excessive integration of the employee. Employees lose their 
individuality, up to the point they can reach a saturation point and 
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negotiate their departure. In our sample, cases 1 and 2 appear in the 
minutes of CE, but are limited and concern usually posts of representation 
(eg line manager ) : in most cases, we find that these people left in the 24 
following months ( individual transactions, resignations, others…). 
- Case 3 - Relational lack of motivation occurs with a defect of structural 
control. Successive PSE make several hierarchical levels disappear: the 
boundaries between departments have become blurred, professional 
conducts and practices had become less well-defined between the 
survivors and new tensions arise (translation unwritten rules of the game). 
Relationships can be tense with the hierarchy, which alters the pleasure to 
work. Finally, PSE often result in their implementation significant flows 
of temporary workers : the survivors finally no longer feel integrated into 
the life of the company. Survivors may also become disillusioned and can 
disseminate a disincentive feeling to other agents. 
- Case 4 - the organizational drop in motivation occurs in case of 
excessive regulation: leeway is insufficient. The targets are too 
important... overwork is created by the organization itself. The causes of 
degradation are also indirect : cancellation of opportunities for career 
development by reduction of hierarchies ; feeling of instability after 
several PSE reduction of individual merit pay raise and therefore, lack of 
recognition.... (see table 4) 

In our sample, successive PSE caused an aging population pyramid (on 
average +25% in employees over 50, from 2009 to 2012). Yet, an over-
representation of aged employees generate a general feeling of physical and/or 
mental fatigue, and increases sensitivity to social plans. This imbalance can then 
act as a time bomb on the motivation of survivors: it favors opportunistic - even 
deviant - behaviors within the company, these individuals considering their only 
favorable financial perspective is a new PSE so as to benefit from extralegal 
bonuses, or to individually negotiate their departure. 

Construction methods of the lack of motivation in the "survivor" 
Is opening a voluntary departure scheme really less traumatic than a social 

plan? The consequences of POS are not neutral : the weight of the responsibility 
for the decision, the requirement of quick decision by employees, the process of 
mutual agreement and the feelings of rejection in case of refusal.... all predispose 
to a weakening of the employee. Indeed, the decision to leave the company must be 
made quickly, because the number of places is limited. In addition, these schemes 
come with a condition : voluntary survivors must have a professional or personal 
project. The company often has a say on the acceptance at the termination, or 
conversely, on the internal transfer : if this fails, these filters help to undermine 
professional motivation in the survivor who does not know for what specific 
internal redeployment or voluntary redundancy reasons has not been validated in 
fine by management. It is usual to find in these situations of transition an 
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"institutional and managerial anomie", which helps to accentuate the feeling of 
isolation of the individual in relation to his colleagues or structure. 
 
1.4. Successive PSE and " anchored "social lack of motivation  

Relational and organizational dimensions of motivation will anchor the 
process in the multi- restructured entity. It appears that this rooted lack of 
motivation (DEA) is a social fact in Durkheim's sense, that is "a common enough 
to be called regular and large enough to be called collective phenomenon, which is 
above the individual consciences and forcing them ". 

This concept was further developed by Bonnet (2004), which emphasizes in 
particular that survivor employees now experiencing a stronger and more 
significant feeling of weariness in their jobs than other employees. A behavioral 
study on the implication of these models led to the need for the company of 
specific tools to measure motivation. To demonstrate it, it is necessary to validate 
the existence of four criteria encompassing the concept of DEA (collective, 
exteriority, coerciveness, generalization). First, the collective nature exists because 
survivors with a seniority of 4 years and more all present significant and 
measurable signs of lack of motivation (including above average absenteeism, the 
age criterion being less important than seniority). Second point, the DEA appears 
as external to the employees because it is not within their sphere. Third, the DEA is 
imposed on individuals. It’s is not the result of individual choice but the effect of a 
combination of different social and organizational factors.  

This situation imposes new constraints on the individual such as for instance 
the adoption of specific behaviors in the new structure. The binding aspect is 
manifested by the sanctions associated with it. There are two levels of sanctions : 
first, compensation (merit increases for performing colleagues versus salary freeze 
for others); secondly, recognition (professional advancement for employees who 
meet the new requirements, absence of promotion for others). Fourth, for a fact to 
become social, it is necessary that this phenomenon be widespread. DEA can not 
be considered 'social' before a certain period. However, during the last decade, 
surveys conducted by "Ipsos / Edenred" agencies on a panel of 5,500 French 
employees of companies highlight this dimension consistent with results " 
compared with other European workers, it appears that French employees are the 
most unmotivated Europe because 40% of them consider their motivation at work 
in sharp decrease " (2012 ) (see also table 5). 

The climactic point of the lack of motivation is reached when a company 
which has experienced successive PSE is preparing to implement a 
competitiveness plan (Part 2). We will see how the two case studies shortlisted 
oppose : the reaction of the IRP is indeed diametrically opposed, while common 
features exist between the two situations at first. We will see later that a significant 
difference was perceived by IRP efforts made by management in the last two PSE. 
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Part 2 – Negociations (post PSE) as revealing “anchored” hidden costs  
During PSE, the IRP experience the feeling of being mistreated because they 

sometimes find themselves in a situation of information asymmetry. During the so-
called competitiveness plans, the role of IRP change drastically because this time, 
they are in a position of arbitrator, with a much greater power than that which it 
had during the negotiation of measures of social plans. The IRP may indeed 
significantly impact the negotiation process in competitiveness plans. 

 
2.1. Selected case studies and materials analysis 

We propose firstly to detail our sample before dwelling specifically on the 
steps of a social plan in several subsidiaries of a large automotive group and 
returning to the occurrence of the hidden costs in the business. From our research 
experience in immersion as an expert committees EC, we offer to trace the 
implementation of restructuring and to examine the conditions of occurrence of 
hidden costs. 

Our research materials consist of semi-structured interviews of elected EC and 
management on the explanatory causes of declines in industrial and social 
performance of the site. The study period is between 2004 and 2012. In this case, 
we selected two case studies out of four cases in our sample. To test our initial 
search hypothesis on SO, we picked two comparable companies both presenting 
the actual characteristics of the successive social PSE, but whose results on the 
competitiveness plan opposed. Our selection covers two subsidiaries of similar size 
in terms of: 

- Workforce (between 500 and 600 people) and value-added rate ; 
- Presence of volunteering in the last two PSE ; 
- Adding to the fact they constitute "ideal types" : the two companies have 
experienced an almost continuous process of deterioration in social 
indicators over a decade, following at least two PSE. 

This exploratory approach is used to analyze and compare the similarities and 
discrepancies in both cases. Study No. 2 is the counter-example of the first : CDI 
staff reductions in both cases are quite close over the past three years, and the 
contents of competitiveness plans are similar overall. However, the results show 
that the negotiation were quickly successful in the second case, and not at all in the 
first (ending in multiple strikes, an explicit employment blackmail shown in some 
minutes of the general meeting, individual pressures on employees reported, a 
bargaining three times longer than in the case No. 1).  

We distinguish two temporal phases in our case studies: Phase 1 concerns the 
economic and social context of previous PSE ; Phase 2 describes the different 
viewpoints when negotiating the terms of competitiveness. The latter offers IRP to 
renegotiate organizational change without deletions of existing positions (eg 
modification of work schedules, with or without reduction of days off); its 
acceptance helping to improve the competitiveness of the company. 
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2.2. Case 1: organizational change refused 
2.2.1. Phase 1: Highlights successive PSE 

The plant manufactures automotive equipment for French manufacturers. The 
group is a one of the European leaders in terms of market share in this activity. 
Before the first social plan, the site was part of the "top 10" global group according 
to the indicators of industrial plants and technical excellence classification. This 
plant has experienced three significant PSE over the last eleven years. The origin 
of these social plans due to the erosion of its market share. To maintain margins, 
the group decided to locate platforms manufacturers to other sites, including low 
cost areas (Eastern Europe). Over the PSE, social indicators have collapsed. The 
recent period showed a slight improvement in absenteeism, but not very significant 
over several years. Proof of social drop in motivation, politicians argue that a 
significant part of the survivors waited impatiently for the next restructuring. 
Explanations are manifold..First, the social plan was now understood as a way out 
from the top, the essential fact being the payment of non-statutory premiums (more 
than 30,000 euros per person). As a result, wage labor was experienced by some as 
a necessary evil, "one needs to hold out until the next PSE ; especially as the 
number of job cuts is never lowered" (from elected representative in verbatim). 
The first form of hidden costs is perceived representation of the value of work, 
which is largely degraded in these sites. This perception of a necessary evil is 
widespread in the workforce. Consequently the social plan was hoped for ; it even 
corresponded to a goal per se for some of the older employees. During the last 
PSE, there had been too many volunteer employee departures. 
 
2.2.2.Phase 2: Negotiating Competitiveness Plan 

Mid-2011, instead of a fourth PSE looming, and feared ostensibly by the 
elected representatives present in minutes of the general meetings, the management 
of the company proposed a competitiveness plan including changes of work 
organization and a considerable industrial investment planned in several phases 
over time. The total investment was more than € 30 millions : the other plant group 
being saturated, a second industrial source of supply had to be ensured. The market 
for this equipment was highly increasing because it allowed the introduction of 
new features in vehicles and differentiate commercial ranges. On the social aspect, 
the change was to include in the terms of workfare shifts on Saturday morning, 
each team turning once every 15 days. Previously, Saturday work was open, but 
only for voluntary workers. This new rate of compulsory labor allowed the factory 
to be both more flexible and less expensive, as it limited the use of night shifts 
(including night premiums which were weighing on the average wage cost of the 
site). On the industrial side, the social partners have interpreted differently this 
multi-year investment commitment by installment In the words of PV EC, it is 
possible to trace back the chronological development from the perspective of 
elected representatives: 
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- Start of negotiations: "Yet another promise, here is no evidence that the 
total investment will be made in the factory. The first installment is just to 
pull wool over employees’ eyes, just a carrot to get the schedule change." 
- In the middle of negotiations - 2 months : " Why accept a deterioration 
of working conditions, while the group has no choice other than our 
website for its new product ? (... ) Given the saturation of the group on the 
other site, and the date of delivery to the customer of the new production, 
the Group is obliged to give us the first production line. " 
- End of negotiation - 4 months: "(... ) In addition, this product alone will 
not maintain employment on the site. The social commitment of the group 
is insufficient : the past two years, it may close the site when they want, 
and we will have accepted degradation of working conditions for 
nothing”.  

The expression of the first hidden cost reflects distrust towards the real 
ambition of the restructuring plan. This cost is a distrust vis-à-vis the organization 
and a vision of a purely competitive activity compared to other subsidiaries, 
thereby reducing the collaborative effort. It is seen as a disguised plan to exhaust 
labor and foster greater schedule flexibility. In the collection we have established 
the correlation with employee motivation is particularly strong. The second form of 
distrust is rather expressed in relation to the network. It is a distorted perception of 
the required characterof a site within a network of production and distribution that 
alters the perception of employees. The semantic evolution interviews elected the 
EC is telling: the argument begins with promises non being not kept, and relies on 
the history of the various social plans in the same company. Promises not kept 
therefore calls the idea that a moral contract has been broken, which accelerates the 
free rider position of site employees. This past trading is known in details by 
historical elected CE, but largely unknown by the last leaders in charge of the site, 
so there is an asymmetry in the negotiation process or crisis management for the 
benefit of IRP. In these stages, there is a common idea of a non- distribution of 
surplus (slack) expressible in time or conversion plans for the company. The 
interviews we collected with the management highlight this : management suggests 
as a lever of action, in order of importance where the respondents had to rank the 
items, to more than 80%, the elimination of surplus or hidden abilities. At the other 
end of the process, employees understood - over 75 % - the result of restructuring 
as the result of a process of hunting costs primarily towards payroll considered 
unnecessary. The purpose of the negotiation around the necessity of the site for the 
production of a specific product is built well around the surplus issue. It is then 
built as a macroeconomic perspective before ending with a fatalistic reading of the 
business strategy for the target site. This represents a significant hidden cost also, 
which has a serious impact on motivation. The reduction of organizational slack 
leads to a stronger sense of asymmetry between site managers and employees. 
Individual disincentives, to accelerate the process, become more evident and still 
growing. The emergence of new difficulties in reconciling work and private life is 
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a source of stress for employees. This is the case, for example, knowing how to 
organize childcare on Saturday morning to single-parent homes or whose parents 
work in the factory. 
 
Conclusion 

Social plans generate lack of motivation situations. The extent of the 
phenomenon depends on depends on several dimensions (structure of the age 
pyramid, the number of layoffs, selection procedures…), and the recurrence of 
reorganizations. From a management perspective, the fact that the job cuts leat to 
hidden costs is a relatively new reality, but acknowledged. However, this is a new 
phenomenon to understand the resistance to organizational change, caused directly 
or indirectly by the succession of PSE. The two case studies described illustrate the 
strategic role played by the degree of perception of effort required by the company, 
in a PSE (or post competitiveness plan PSE). If perception is degraded to the point 
that the process of lack of motivation reached a high degree, reactions blocking all 
measures of competitiveness are observed: these reactions are different depending 
on the extent of trauma and/or perceived by survivor employees. This is a form of 
paradox as sometimes so-called competitive PSE generate at a high dose and not 
anticipated by the companies situations blocking any new measure of 
competitiveness. Social motivation then appears as the terminal stage of the lack of 
motivation of an organizational entity. 

We have shown that social plans were genuine business policies. Often 
reduced to practice internal adaptation, accompanied by more or less developed 
social measures, restructuring policies are much more complex factors than just 
consecutive socio-economic adjustments to a process of economic readjustment of 
the company linked to the evolution of its products and its market (narrowing of 
the scope of activities, internal redeployment sites, changes in the social 
environment of the company…). In carrying out a kind of anatomy of social plans 
in certain companies (i.e. automotive subcontractors), the motivating factor or lack 
thereof has emerged as a cornerstone of this process. It decisively impacts hidden 
costs and stands, in a sense, as a major dead angle in a decision seen as the result of 
a simple microeconomic adjustment. 

What we have developed on the organizational slack in the company 
adequately applies: resources are mainly distributed due to decisions - thus to a 
limited rationality factor to Simon. These factors contribute to demonstrate the 
relevance of the David Boje model (1991, 2008) illustrating the significance of 
what he calls a "storytelling" specific to organizational context. The motivation 
factor as a hidden cost (Savall , Zardet , 2005) therefore requires a broader re-
questioning both in the company and in the frameworks used to be apprehended by 
the stakeholders. 
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ANNEXES (in french language) 
 

Tableau 1 – Exemples de coûts cachés (extraits de PV de CE) – cas n°1  
1. Une formation insuffisante : bilan de la formation N-1 
Direction : « Prévision : 23.700 heures pour 13 900 heures de réaliser soit 59 % 
du plan. Décembre : prévision 1.940 h pour une réalisation de 330 h soit 17 % de 
l’objectif. Nous sommes loin des objectifs : les formations CQPM* ont été 
reportées à notre demande, du fait de problèmes logistique ». (*Certificat de 
Qualification Professionnel de la Métallurgie) 
CE : « (…) Une formation au poste est indispensable à chaque nouvel arrivant, et 
mobilise donc d’autant le temps  précieux d’un salarié confirmé, lequel n’assure 
pas son travail propre pendant ladite formation du nouvel arrivant ». 
2. L’absentéisme usine : l’origine de la hausse pour le CE  
«Les absences longues durées et mi-temps thérapeutique sont du fait de 
l’entreprise. Ce n’est pas comme un rhume que l’on attrape, c’est la conséquence 
plutôt d’une sur productivité et de mauvaises conditions de travail». 
 
 
 

Tableau 2. Gestion et signification du slack organisationnel (SO) : 
Absence de PSE Niveau du SO à l’issue de PSE 
1. le slack est source 
d’efficience (1958) en termes de : 

1. Le SO n’est pas assez réduit : 

a. : surplus de temps et de ressources a. risque de plan social supplémentaire     
b.  facteur propice à l’innovation b. crédibilité de la restructuration 
2. Effets positifs indirects d’un SO 
(1981) 

2. Le SO est réduit de manière 

a. réactivité organisationnelle a. mais acceptabilité sociale des 
salariés 

b. faire face à des situations imprévues b. mais critères d’ordres ou volontariat 
? 

3. Le SO est un pilier du capital de la 
firme (2003) 

3. Le SO est trop réduit = « court-
termisme » 

a. notamment, capital humain a. conséquences : turnover élevé par 
poste/fonction          

b. capital organisationnel b. charges de travail trop lourdes post 
restructuration 

 c. échec programmé à moyen terme                                                                                                                  
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Tableau 3 : EXTRAITS Point de vue du CE - Démotivation 
1. Perception de la nouvelle organisation  
« (…) Nous sommes toujours à peu près le même nombre avec une charge 
de travail croissante. Les tâches sont de plus en plus lourdes et nos efforts 
donnent des airs de coups d’épée dans l’eau ». 
2. Contenu des postes : Service Finance 
« Nous perdons en savoir-faire, nous perdons en motivation, les sources 
d’erreurs vont en augmentant, le métier même de comptable est réduit à 
quelques transactions, toujours les mêmes. Au vu du volume des factures, 
les tâches deviennent monotones et lancinantes. L’attrait au travail 
diminue, la motivation s’essouffle : nous n’en voyons pas le bout ! Une 
fatigue morale et physique s’installe ». 

 
Tableau N°4 - Typologie des 4 causes de la démotivation 

Impacts des 
« PSE 
successifs » sur 
les survivants  
 

Les PSE successifs entrainent un  
« Défaut » 
(d’intégration ou/et de 
régulation) 

Les PSE successifs entrainent un  
«Excès » 
(d’intégration ou/et de 
régulation) 

…Intégration  
des salariés 

1. Démotivation 
individuelle 

Ex. nombre trop élevé 
d’intérimaires, prestataires  

Sentiment d’isolement du 
salarié ; Risque de 
fragmentation du travail. 

 
 

2. Sur-engagement  
Ex. « burnout » des cadres  
Frustration causée par un 
investissement personnel 
sans impact sur la durabilité 
du poste ; Sensation de 
compétences rapidement 
obsolètes. 

 

…Régulation  
de la structure  

3. Démotivation 
relationnelle.. 

Ex. passage trop rapide à une 
organisation plate, « lean » 
abusif 

Perception de structures 
lacunaires sans 
justifications ; Perte des 
anciennes solidarités 
consécutives aux départs des 
anciens salariés.  

  
4. Démotivation 
organisationnelle 
Ex. slack organisationnel à 
zéro, dans un cadre 
temporel court-termiste  
Cycle d’apprentissage 
modifié ; 
Croissance de 
l’interopérabilité des postes 
de travail ; Flexibilisation 
du travail. 
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Tableau 5. Concept de démotivation ancrée – fait social 
Défaut / excès Périmètre impact démotivation ampleur de la Démotivation…

démotivation sociale
faible, car ciblé (entraine correctible 

d'intégration individuel des ruptures non ancrée car démotivat.
conventionnelles au besoin)  isolées

forte, car problématique
de régulation extérieure phénomène auto- ANCREE car évolution

à l'individu -entretenu et croissant exponentielle

Causes processus si PSE Unique si PSE Successif
individuelle après l'annonce PSE cristalisation 

DEMOTIVATION sur engagement après la mise en œuvre ou départs convent. 
relationnelle lors de la mise en œuvre recrudescence

organisationnelle idem démotiv. relat./orga.  
 
 
 

Tableau 6. EXTRAITS PV de CE – perception de la réorganisation  
Points de vue du CE :  
1. GRH usine et GRH bureaux : « (…) La gestion ‘catastrophique’ du personnel 
dans les bureaux prend des allures de copie conforme à celle de la production » 
2. Efforts demandés, après le 2ème PSE : « Les challenges sont de plus en plus 
importants et conséquents : du bœuf, nous passons au mammouth avec les mêmes 
effectifs, voire effectifs restreints. (…) Sur le terrain, sommes littéralement écrasés 
par les volumes considérables au quotidien. Nous étouffons sous la charge. Il est 
de mon rôle ou devoir, aujourd’hui après mon vécu dans l’entreprise de dénoncer 
ces réalités : toujours plus, plus, plus, … sans aucune reconnaissance. Cette 
remarque s’applique à toutes les couches hiérarchiques de l’entreprise ». (*) 
Réponses de la Direction :  
« M. le Président du CE en prend note » - réponses faites après le propos sur les 
efforts. 
Codage : comparaison des points de vue : il n’y a pas de reconnaissance officielle 
des difficultés de fonctionnement post PSE, mais pas de démentis non plus. 
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Tableau 7 – Comparaison des études de cas  

Cas N° 1 N°2 

PSE variations des décennie = - 50 % décennie = - 10 %
CDI (yc ALD) 2012/2010 = - 20 % 2012/2010 = - 18 % 
perception efforts quasi nuls effort notables 

implication efforts consentis nombre de postes supprimés baisse du nombre
direction par direction lors PSE identique au projet de départ de postes supprimés
impact slack organisationnel réduit = comme prévu dans le plan moins réduit que la prévision
consé- Coûts cachés oui, en croissance oui, mais stables 

quences post PSE 
absentéisme élevée modérée

(MOD et MOI) (mais biais encadrement)
formation en forte baisse, car manque de temps en légère baisse 

analyse démo. Relationnelle "Certains ont peur de perdre leur emploi "Les difficultés s'estompent dans la nouvelle  
verbation en dévoilant leurs conditions de travail difficiles" organisation, le temps de prendre ses marques"

PV démo. Organisationnelle "L’interchangeabilité du personnel "Le contenu des fonctions de chefs de service
devient déshumanisante" est différent, mais demeure cohérent"

démotivation ancrée OUI NON
Compétit. réaction IRP face refus en bloc, acceptation 
variables au plan de compétitiv. puis grande difficulté après négociation

de consultation  oui non 
résultats  juridique survivants (3 votes sur le même plan)  

NB. ALD = Absences Longues Durées. ABS = Absentéisme.   
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Abstract. Projects and open source communities are now an analysis of the process of 
creating space for exchange and sharing of knowledge. This value creation based on 
openness and collaboration allows depending on the mode of generation software mode ( 
within a community or a publishing company ) , the type of license free choice ( free 
extended scope, limited scope or permissive ) , the type of financing, to increase 
understanding understanding management and transfer of knowledge and highlight their 
impact on the sustainability of free software. This role is manifested in a hand at the free 
software as a product (the ability to transfer knowledge in free software quality and 
durability ) and secondly at Community level ( the role of knowledge transfer in community 
dynamics and collective innovation). We also propose a model of knowledge management in 
communities of Open Source projects. This contribution emphasizes the need and interest of 
the analysis of sustainability in Open Source projects in terms of management and 
knowledge transfer. 
Keywords: Open Source, knowledge, Sustainability , Community. 
 
Introduction 

The role of increasingly critical of free software / open source in ICT industries 
is recognized in Europe ( Gosh , 2007) , particularly in the education sector in 
France . It is software designed with open and available for all user codes and meet 
, not to the idea of free software, but rather to that of open source software ( 
Muselli , 2004). Confusion between the free end and "free" pushed actors free 
software community to adopt the term open source software (software with open 
codes). In the remainder of this article we use indiscriminately the term "free 
software" and the term " Open Source" The growing importance of this type of 
software creation leads to profound changes in business models ( business models 
describing the sources income from a business, with cost structures associated with 
organizational choices and mobilized to deliver services and products ) in terms of 
evolution and sustainability in ICT ( Riehle , 2009) resources. . 

These changes have complicated governance, assessment, measurement , 
capture; sharing the value and skills transfer between actors and sometimes 
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challenge the sustainability of this type of software production. Our paper focuses 
on this complex issue of the role of management and knowledge transfer in the 
sustainability of this type of software in the industry, with particular attention to the 
case of France . It presents the results of two research conducted as part of a 
project to create open source made open and collaborative innovation ( Dahlander 
et al. 2008). 

The first is based on a series of 15 semi-structured interviews of one thirty with 
a diverse range of actors in the free French software industry. It has allowed us to 
analyze in depth the process of creation, capture and sharing of value ( Afuah and 
Tucci, 2001; Alt and Zimmermann, 2001) within the projects of open source 
software and to identify points positive and negative to perpetuate this form of 
digital innovation. The results of this first study stressed the need to study further 
and systemic determinants of sustainability of business models in this industry. The 
second study duration of 36 months while part of a doctoral thesis on this topic and 
book tracks answer to this problem from a non- participant observation conducted 
in an open source consortium of major players in the industry, innovative SMEs 
and academic research laboratories. 

In the context of this research we will mobilize a share theories on 
communities of practice and other two approaches to knowledge management . 
The first is the SECI model ( Socialization , Externalization , Combination , 
Internalization ) Nonaka and Takeuchi (1994). And the second model of the theory 
of the creative firm knowledge of Nonaka and Toyama (2005). These authors 
emphasize collective creation while authors such as Menger (1998) addresses the 
issues of collective practices as a source of new knowledge creation . 
 
1. Management and transfer of knowledge in communities of practice 
In the companies just like in the communities of practices, in the middle same 
mediums of decision and intervention exposed to many difficulties, it is necessary 
forthem to be directed towards of solution strategy. Indeed, whatever the type of 
workplace and whatever the scope, it is faced with various problems. In our case, 
we will especially expose the transfer of knowledge and skills.  

As had defined Etienne Wenger1, following research work on communities of 
practice in collaboration with J. Lave deploys a concept of communities of practice 

1 Theorist and practitioner of education, he is famous for his formulation (with Jean Lave) of the 
theory of situated cognition and his more recent work in the field of communities of practice. In 
1982, he obtained a Licence in Sciences of data processing at the University of Geneva, 
Switzerland. Thereafter, he continued his studies at the University of California at Irvine (USA) 
obtaining a Master Computer Science and Informatics in 1984 and a PhD in 1990 in the same 
disciplines. Wenger was interested first in the concept of communities of practice, when John Seely 
Brown comes into contact with him, to join the Research Institute for Learning. 
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for a group of people who work together (through flat platforms as mentioned 
later) and also leads to continually find and devise local solutions to problems 
encountered in their professional practices. Over time the experience and the time 
spent together, individuals share their knowledge and communicate with their 
colleagues and so they have a common learning and they benefit from their mutual 
expertise. As the environment is constantly changing, decision makers and 
managers face choices, whether the organization, the strategy or innovation and 
research. 

As Hervé Serieyx2 explained it in the article published by the Journal RH & 
M3 in 2011 on learning organizations, vocational training is going to keep an 
important place on the transmission fundamentals, such as operating processes of 
the organizations, knowledge base, acquisition of knowledge through experience, 
etc. But the common thread for the permanent change of skills revaluation is 
mainly responding towards learning organizations. 

Many organizations or private or public companies are, however, still trapped 
in blocking administrative mechanisms thus slowing the learning approach. 
Meeting demands of global transformations and worldwide changes, the need for 
change seems to be essential if the organization aims success and the success of the 
organization and its teams and remain competitive. This allows not only to propel 
the business, organization or community of practice at the macro level but also at 
the micro level. These intervention strategies conveyed through various tools such 
as computer networks (social and professional network, intra-extranet, internet, 
community "best practices" practices, platforms such as video conferences, forums, 
emails, communities of practice etc..), education, CPD collaborative research and 
other forms of information such as scientific ournals, DVDs, CD-ROMs, kits, 
leaflets ...  
 
 
 

2 HERVE SERIEYX Graduate of the Institute of Political Studies of Paris'', Hervé Sérieyx. He is 
currently Vice-Chairman of the Supervisory Board Iteo Group and the French Federation of 
Employers' groups and member of the Economic and Social Council with twenty additional work to 
his credit including a dozen on organizations 

3 Review HR & M, founded in January 2001 by EDGARD ADDED, Chair of the HR group & M, 
editor of the magazine and co-author of "HRD 3rd Millennium", the Journal RH & M quarterly 
publication is intended as a genuine area of expression and exchange of experiences between 
professionals, actors and human resources management experts.  

 It differs significantly from other media by its concept and specificity. Review HR & M is a 
professional journal written by HR professionals for HR professionals, promoting the exchange of 
good practices 
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1.1.1. Knowledge management: organizational learning 
Since antiquity, human beings never ceases to raise the question about the 

foundations of knowledge and its research. In this respect, Polanyi distinguishes 
tacit knowledge from explicit knowledge, expressed more precisely by his terms as 
"Continuum". According to him, "we can know more than we can express," it's the 
principle of the visibility of the iceberg. In other words, knowledge can actually be 
expressed in words or numbers is only the visible part of the "iceberg of the 
complete body of knowledge" as mentioned by Michael Polanyi (1966).  

We can note that without individuals, an organization can not create 
knowledge, as they are conveyed by them. In a favorable context, the organization 
can help creative individuals to contribute to knowledge creation. This is a 
organizational knowledge creation context, wherein the process increases the 
knowledge of the individuals by an organizational way.  This process is established 
in a "community of interactions" spreading itself and reaching intra and inter-
organizational levels (Brown and Duguid , 1991).  

Socialization is part of a perspective considering the "communities of practice" 
as a more meaningful analysis of work processes, learning and innovation unit. An 
article from the work of Brown and Duguid highlighted the vision of 
organizational learning as a social process ; thereafter, other work by the same 
authors refer to the knowledge creation and sharing of "through social means5." 
Indeed, Polanyi established that individuals acquire knowledge through their own 
experiences by creating and organizing actively in their own way. 
 
1.1.2. Knowledge transfer 

Knowledge transfer is an essential practice and a basic strategy for the proper 
functioning between individuals whatever the aera or the environment. The stakes 
are high face competition and the multitude of information produced and not used. 
It is necessary to allow easier access to the appropriation of knowledge by target 
audiences, in particular in the context of research, including rightly deploying 
targets for research knowledge transfer, generating specific knowledge and 
focusing towards those affected and who will be able exploit it. 

The benefits of this approach should not only be viewed in the revaluation of 
knowledge and skills of staff and its community or professional area but also 
regarding health on the psychological and emotional side. 

Indeed, the implementation of knowledge transfer requires communicational 
and informational investment. Individuals must feel and express the real needs 
within their environment and to transmit them to their respective hierarchy, in 
order to fill the gaps and shortcomings in their fields of competence, and raise their 
level of knowledge in order to improve their skills and know-how. 

The informational concept will be crucial for the quality of the transmission of 
information and the information itself (content) to move from one individual to 
another or from one group of individuals to other. The degree of precision and 
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clarity plays a leading role, if not primary for the sustainability of the validity of 
the information over time, more or less long term. 

We might as well discuss the theory of coherence as described by Pierre 
Cauvin (2012)  referring to Roger Nifle7 who qualifies human action in its 
comprehensive approach as "cohérenciel." 

Human action taken as a whole is de facto a diversification of levels which is 
adjusted according to the specific case.  

The following chart by the same author, is  exposed in three matching three 
structural components poles:  
− the arc subtended by the shooter: it is the intention of the system 
− target: the target of the shooter to achieve its intended 
− target: the target of the shooter to achieve its intended 
− arrow: transmitter action. 
These three poles determine three planes, put them in touch with the action and 
the results :  
− tensioning bow towards the target, the relationship 
− the course of the arrow when it is released from the bow, its trajectory 
− the impact of the arrow in the target, realization. 

From these elements and these patterns, let us note several parameters related 
to the recorded postures whose common aim is to make, implement and achieve 
success. 

Indeed, the aim is being to reach a dynamic and this, to an effective group by 
their common acts such as co-creators for a specific purpose. 

Preserve and maintain a consistent and regular motivation remains essential for 
the whole group, to avoid uncertainty, doubt, creating a disturbance or a release, 
destabilizing all individuals. Participants appear to be sensitive to the immediate 
environment ie receptive to the reality on the field, how much even the theory is 
integrated and understood, it includes a non-negligible factor. This could actually 
decline to a tangent malfunction causing a noticeable imbalance.  

It will therefore ensure greater clarity and consistency with care and insight in 
order not to get trapped by manipulations at the risk of losing and deflect the 
objectives intended, as this type of shift would result in a deficient practice.  
As bearer, his intention is certainly personal, but it can be expressed by a member 
of the group (possibly a variable part thereof), or even several members or all of 
the latter.  

For the purpose of the activity, it refers to the task of the group,  

7 ROGER NIFLE is an independent researcher. He is the founder of Humanism 
Methodology and author of "The Meaning of the common good" published by Temps 
Present. He works on the prospective of a mutation, in political, economic, educational, 
community governance, appropriate development etc.. 
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being for the application of the intention on a reality, aspiring to get some results, 
whose objective is the masterpiece that to which participants tend. Although the 
goals may undergo a change, the intention is to remain and survive for the energy 
conservation of individual and group 

The conduct of the activity is characterized by a set in the configuration time 
and space on the application of intent, comprising an ad hoc amount of information 
necessary and not superfluous and useless, not to burden nor submerge, in order to 
fully control its action.  

It is quite a development, which is also seen as a progression route. To fully 
realize this objective, it requires to use this strategic approach to maintain the 
dynamism of the group and in order that individuals remain motivated.  
Information received generate moreover, sometimes substantially or more 
consistently, changes forcing staff to revisit their strategy and adopt adaptive 
maneuvers tending to  transformations, developments, procedural changes and thus 
driving while staying focused on the goal to be achieve. 
 
1.1.3. Communication and behaviour 

Now include the field of relations proving essential and which introduces the 
concept of communication between members of a group.  

So that the action remains at the heart of a coherent dynamic, the sharing of 
intention between individuals must experience a constant continuity, regular and 
homogeneous always accompanied by a common will, even enjoying an increasing 
enrichment of multiple objectives, including diversity may change over time. 
However, multiplicity does not mean disperse, because it requieres that the 
coherence of the group perseveres to remain solid. On another note, we raise the 
behavioral aspect can rightly be consolidate or destabilize a number of people, so 
either, it will energize members or disorient them and thus interfere doubt and 
ultimately demotivate. The balance is fragile when disruptive elements are 
introduced and especially unexpectedly and nasty. Human relationships are 
complex, require attention and listening, also discipline and self-discipline. 
Without this factor, any attempt by developing a project with specific goals and 
intentions of actual shares, would be doomed to failure.  

The attitude of fight or flight indicate a pattern of non-commitment not only 
towards the group but also towards oneself. For whatever reason (lack of maturity 
or fears, attitudes of denial) the individual and / or group of individuals feel 
threatened by an internal factor (a member or transmitting knowledge manager) or 
external (another competing group arousing fears generating a sense of threat) ; in 
the latter case, this gives rise to a sudden need for mutual support and therefore 
causes a solidarity opposite of an internal threat where everyone lives and hopes 
for oneself. 

There is thus no question of avoidance or fight. Hence the need to observe with 
relevance and vigilance regarding the investment and involvement of everyone so 
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that there is a harmonious resonance and cooperative of individuals within the 
group.  

All these methods and combinations have a common denominator which is 
communication. During the operation of the knowledge transfer, the 
communicating interactions play a predominant role challenging the knowledge 
management in its communicative form in a context of individual and group 
learning strategy. 
 
2. Open Source Community of Practice: An evolving and changing over time 
       "Communities of practice are groups of people who share an interest or 
passion for something they do and they learn to improve through regular 
interactions " (Wenger , 1998). Originally Open source (OS) was a matter of 
developer computer , so players gathered in groups goshawks development 
projects of an Open Source project. At the time these groups have gradually opened 
to all those involved in the development, dissemination and use of OS software. 
Every OS project usually has its community with compositions and specific 
operating modes . These generating units whose management style refers to a 
"bazaar" [ Raymond , 1998] , based on a high degree of decentralization , lack of 
formal hierarchy and some self unleashing innovations , is opposed to production 
models of proprietary software described by Raymond ( 1998) 'Cathedral' . this 
operating mode supposed to bring greater credibility also comes largely from the 
ability to spread and distribution of software and its community aspect which 
allows channeling collaborative efforts (Den besten , tile and Galia , 2008). 
 
2.1 . Actors in the free software community : a hybrid ecosystem 

The actors in the open source community are now many and varied. We note 
three main categories of actors: economic actors (distributors, publishers , service 
providers and mutual customers ( R & D) ), actors nonprofit ( foundations, 
voluntary or harker ) and finally the institutional actors (L ' State, local authorities 
and administrations ) 
 
2.2.1. Economic actors 

The Editors / open source distributors 
Editor Open source is the company or organization that usually led project has the 
right product , coordinates the development , modification and monitoring. These 
developments are often in collaboration with other stakeholders in the community 
in light of this and ensure sustainability of the project. These editors for the most 
part are also distributors of their software. They ensure the packaging, distribution 
and support. As an example we can mention the company Mandriva is a publisher 
and distributor of distribution based on Linux kernel Open source providers 
services 

These are SS2L ( services company FOSS ) . They are in fact specialized in 
software and services company primarily developed with free software modules 
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solutions. With a business based on service (consulting, custom development , 
integration, support , training) model , they play the role of liaison between users 
and publishers. This role is most of the time reporting bugs, and reversals in the 
main project specific developments made for their clients and especially the 
monitoring of interoperability between different software solutions in infrastructure 
users. 

Customers or " mutual " users 
The biggest users of open source are also the main actors in the projects and 

communities. They come for a first time pooling R & D with other users including 
software layers that are not strategic elements in building a competitive advantage. 
In this second involvement in OSS projects allows customers or users can 
influence the direction taken by the project in the direction of their interests and 
needs . It has , for example, companies such as Orange , which are present in 
several Open Source project with its main competitors such as SFR . 
 
2.2.2. Actors nonprofit Foundations 

These are non-profit organizations , one of the main tasks is to "carry" Open 
Source projects . These entities to the example of Apache, Eclipse and Linux 
foundations have a key role in the communities of free software. 

The " hacker " or volunteer developers in a community of free software, 
volunteer developer ( hacker) , any person who at first sight has a self-interest or 
project staff ( personal use of the software). They are usually the first users of the 
software which they contribute. They therefore require priority for software they 
personally need , and are stepping up to add functionality that will be useful . It is 
working selflessly , volunteer, without compensation for their contribution. 
Volunteers are geographically dispersed , have multiple and varied professional 
activities and not identical and uniform level of recognition and integration within 
the community. However, further analysis of the motivations of volunteers in 
communities of free software [ Demazière D & all , 2009] allows us to identify 
hybrid figures associated with variables legitimacy. 

Originally free software, this volunteer movement or " hacker " began on the 
basis of claims and ideological activists . Under this approach, the developer 
contributes volunteer passion for advance his cause and a total disinterest ( 
compensation , recovery for commercial purpose); disinterestedness here appears 
as a key element that represents the base of "virtual communities" [ Proulx & 
Latzko -Toth , 2001]. Knowledge is thus considered a common good. 

In addition, some developers that are active or have a basic training in 
computer-related (students and computer engineers ) have other aspirations. The 
motivation of programmers here is related to improving their image in the "middle" 
of free software. Participation in open source projects allows them to improve their 
skills and knowledge on the software to their evidence. In return they will be able 
to capitalize on this recognition of the community through service delivery or 
response to job offers . 
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2.2.3 . Institutional actors : the state, local authorities, government 
Local authorities and States through public admirations are increasingly major 

players in communities and open source projects. This enthusiasm vis-à- vis the 
free software is justified by several reasons: 

Free software is a vector of dissemination of knowledge 
The advantage here is that thanks to the free software community , is 

development in task forces and open a priori accessible to all. Allowing the 
development of a collective knowledge likely to be a common good.  

Free software is a source of job creation and strategic interdependence. 
Groups such as Microsoft are American nationality. This led some states like 

France to encourage within their territories around the projects and initiatives Open 
Source communities have seen some independent strategic , geopolitical and even 
security ( business intelligence ) . This support this fact between other direct 
funding through research contracts and competitive clusters. Over the free software 
projects there are a great vector job therefore justifying the interest of states in 
these times of difficult economic conditions creation. Thus in France the state and 
communities bring million and the open source sector holds jobs. 
 
3. Functioning communities free software forms of collaboration , 
management and transfer of knowledge 

Communities exist around free software development project software the 
Open Source model. They are part of a different logic of proprietary software ; 
with a structure based on volunteerism and related only by means of Internet 
communication . Eric Raymond in his book "The Cathedral and the Bazaar " 
describes these two modes of organizations: the "cathedral" is the programming 
software organized and hierarchical and "bazaar" is a model of collective 
development of free software , or everyone can contribute and make the 
improvements. 

Stevens ( 2009) identifies four major ruptures when the value creation came 
under the control of a community: 
- Ruptures perimeters function and governance leading to a profound 
transformation of the concept of ownership of the innovation; 
- The logic of the innovator is not appropriate the value created, but to produce a 
set of features that will be shared in the most open manner ; 
- The overwhelming acceptance by the actors is emerging standards that will 
become more and more universal ; 
- The emergence of communities allows individuals associated regain a form of 
socialization;  
- These breaks will challenge previous logic value chain; this because of the co- 
creation of value ( E. Stevens 2009). Thus each of the stakeholders in the 
community helps knowing he can capture some of the value created . This will 
depend on the level of involvement in the creative process of substitutability or not 

332



the jurisdiction provided and the role played in the process of community 
governance 
 
3.2.  Sustainability projects and Open Source community 
3.2.1. Theories of organizational sustainability 

Activities goshawks projects and Open Source communities have evolved over 
time. Initially reserved for elite expert in programming, open source has opened a 
second time to all users and today it has developed a strong economic dimension 
with an ecosystem of increasingly dynamic . This encourages players to find the 
right balance between the need for change and the sustainability (Mignon S 2009). 
This analysis is present in the science of management with particular evolutionary 
theories of Nelson and Winter ( 1982); Baum and Singh (1994) and Durand (2006). 
Further work on them showed the need to let the environment. And advocating a 
kind of fatalism which leads necessarily , or a sustainability or extirpation . This 
research including those relating to theories of population ecology (MT Hannan 
and J. Freeman, 1987) are consistent with a natural adaptation of organizations. In 
this purpose, organizations must develop dynamic capabilities and develop 
flexibility (DJ Teece , G. Pisano , A. Shuen , 1997). Other work respectively 
advocated the encouragement of inertia Hannan and Freeman ( 1989); chaos as a 
source of balance, Burgelman (1991, 1994); the development of dynamic and 
flexibilities , DJ Teece , G. Pisano , A. Shuen (1997). But we rely on a particular 
theory, we present in this part of study findings on knowledge management and 
trade in software projects and their impacts on sustainability. 
 

Table 1. Synthesis of theories of sustainability. Adapted from S. Mignon (2009) 

Authors and key current Terminologies  

Population ecology 
M.T. Hannan and J. Freeman ( 1989) 
R. P. Rumelt (1995) 
M.T. Hannan et al. (2004 ) 

Promoting the inertia ( stability is selected 
positively by the environment) without 
it inhibits the transformations and 
adjustments necessary to adapt 

organizational sustainability 
J. C. Collins and J.I. Porras (1994) 
de Geus (1997 ) ; J. C. Collins ( 1997) 
Aronoff (2004) 

 
Preserving the core and stimulate progress  

evolutionary theories 
R. R. Nelson and S. G. Winter (1982 ) 
J.A.C. Baum and J.V. Singh (1994) 
S. G. Winter ( 2000) ; R. Durand (2006)  

 
Develop learning routines source 

Intra- organizational ecology 
R. A. Burgelman (1991, 1994) 
RA Burgelman , A. Grove (2007 ) 

To conquer / control the chaos 
Balanced development of strategies 
autonomous / induced  
 

punctuated Equilibrium  
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L. E. Greiner (1972); 
D. Miller, P. H. Friesen ( 1984) 
M. L. Tushman et al. (1986 ) 
M. L. Tushman , O'Reilly AC- III (1996) 
CA O'Reilly, Tushman ML (2004) 

Alternate major shifts and 
minor changes 
Jointly promote innovations 
incremental , architectural and radical  

Dynamic capabilities 
D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen (1997) 
K.M. Eisenhard et J. Martin (2000) 
S.G. Winter (2003) 
G. Schreyögg, M. Kliesch-Eberl (2007) 
J.B. Harreld et al. (2007) 

 
Create dynamic and flexible capabilities for 
continue to exist in the long term 
  

Organizational learning and change 
C. Argyris , D. Schön (1978) 
March J. G. ( 1991) Huber (1991 ) 
D. A. Levinthal (1991); C. Argyris (1995) 
AC- O'Reilly, M. L. Tushman (2004) 
W. Liu (2006); K.D. Miller et al . (2006)  

 
Balancing exploration and exploitation 
Distinguish changes in single and double 
curls 
 

Theories on Commons 
G. Hardin (1968) 
E. Ostrom (2010  

Avoid abusive use of collective resources 
Avoid individual appropriation of a 
common good 

 
3.2.2. Strong principles guaranteeing the sustainability of free software 

Free software is developed based on opposition to proprietary software. This 
emergence was made on the three key principles of respect ( Von Krogh and von 
Hippel , 2003 , West and Gallagher, 2006) : 
- The distribution of the source code : this is the essence of Open Source. 
 Availability and free use by all source code is a founding principle of this method 
of software creation. Any user or community stakeholders must be able to use, 
modify and distribute the source code . These and modified source code must in 
turn be freely available to all unlike software said owner ( Museli , 2008). 
- The production of innovation through open, non- hierarchical cooperation : unlike 
proprietary software should be open collaboration within communities of free 
software. In this type of project , it advocates a kind of self- organization as a " 
bazaar" by Raymond ( 2001) , in contrast to commercial software licenses which 
he describes the operation of the " cathedral " mode. 
- The contributions of firms and stakeholders: for all the effects of mode 
open source software creation , each member must contribute and thus participate 
in the work of building value and common knowledge. Good practices in the 
contribution of each player guaranteed the stability of open source project 
management and good sustainable knowledge created. Between these actors have 
noted multiple streams of information or knowledge : cash benefits ( writing board 
, training, support integration ) stream source ( library information). 
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4.  Research methodology 
This article is based on the methodology based on two studies we conducted . 

The first is an exploratory study in the area of Open Source in reality France from 
March to October 2010 and the second is a case study conducted between 
November 2010 and December 2012 as part of our doctoral thesis in management 
courses . The adoption of this approach is not neutral because it affects the way we 
approach situations in the organizations in which they occur ; it also applies to the 
protocol but also collection of data analysis. 
 
4.1. Our first research : exploratory study in the area of open source 

In this study we conducted semi -structured interviews lasting an average of 
1:30 to eleven people , open source players selected in the Islands region of France. 
The following table gives their distribution . The purpose of this research was to 
understand emerging issues related to the creation and sharing of the value in the 
field of Open Source 
 

Table 2. Distribution of people interviewed for the study 1 

Interviewer and function  Number of 
respondents 

IT director of a large group  1 

General director of IT company 1 

President Floss association 1 

President of OPEN SOURCE Consortium 1 

Open Source Developer volunteer 3 

Computer Engineer (Director of open source projects in SSII) 2 

Manager IT SMEs using FOSS  2 

 
4.2. Our second research : case study depth : Draft Cloud Computing 
Compatible One of OW2 Consortium 

This draft collective innovation of cloud computing ( cloud computing or 
remote server ) was funded to the tune of € 10,447,000 under the FUI call (10th 
single background interdepartmental ) project. It brought together around a pivot 
firm initiated the project several publishing SMEs Open Source software, academic 
research centers such as INRA and the Institut Telecom , with the presence of some 
individual contributors "volunteers" ; coordinated and controlled by the OW2 
consortium everything. This project planned for 3 years was divided into four sub-
project , the first of Iass layer ( Infrastructure as a Service ), the second layer PaaS 
(Platform as a Service ), the third party concerned with safety aspects and finally 
the fourth in the case portion for use 
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Table 3. Composition partners COMPATIBLE ONE project  

 

During these monthly meetings, members make a detailed report and explained 
the progress of their contribution and the project manager ensures that all 
contributions go in the same direction. The table below shows our different data 

Table 4. Empirical research material for the second 
Sources of data Collection Protocol Function 

Project one compatible ow2 

Primary data (15 individual interviews) semi- 
Average duration: 1h30min  
-15 interviews with members in the 
project  
-Participations to monthly Workshops  
-Participations in exhibitions and 
conferences or project work are 
presented. 

1-CEOs business editor open 

source  

2 - Open source developer 

3 - Head of Open Source projects 

4 - Open source activist and 

volunteer 

5 - Academic researchers in 

computer 

 
Once the interviews , it was mentioned to use the raw data by the method of 

analysis of semantic content. At first , we performed the identification of semantic 
units on the discursive universe of different bodies ; the identification of themes 
evoked was followed by an operation of categorization and coding. 
 
5. Results : long-term projects and Open Source community : roles and 
impact of management and knowledge transfer 
        Our study allows us to make several observations about knowledge 
management in the context of the analysis of the sustainability of open source 

Type of actors in the project 

A Large international company 

8 innovative small company 

2 Center for Academic Research 

1 Open Source Consortium with international visibility 

1 Advisory Committee consisting of seven member companies Systématic competitiveness 
cluster 
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software. After presenting these findings we will have a discussion and will emerge 
from the theoretical and managerial implications. 
 
5.1. Our findings 
- Finding the governance of the creation of the creation and enhancement 

Open Source projects all advocate the complete opening to the various 
contributions , this sort of "bazaar" desired by Raymond ( 2001) is expected to 
contribute to greater innovation. But the reality in Open Source projects is another . 
Over time the actors have realized that too much contribution led to the "status 
quo" , and immobility . Thus in most Open Source projects we note the presence of 
a "guru" or a firm that has pivot role to give an overview of the project and 
determine if blocking ; particularly in regard to changes in the " heart " of the main 
software. Some of our interviewers said to this effect : "The governance of free 
software accepts more or less easily change that are made ", " but sometimes the 
excess contribution is a real problem of governance of the ecosystem ," 
"sometimes a project is block because of differences between some contributors 
and in these cases there was no easy ways to solve this problem [...] " 
 
- Observation on the appropriation of the value created (knowledge) 
The absence of any strategy of ownership and unilateral control of the value 
created . As we have seen and unlike so-called " proprietary" software, open source 
principles prohibits all individual control strategies and capture value. In this 
context the choice of the type of open source license becomes a strategic tool for 
actors      ( Muselli , 2004). Stakeholders interviewed believe that to develop this 
activity on the commercial world , we must encourage the adoption of permissive 
licenses (that is to say for example that allows one hand to make products free and 
double business license, and secondly that allows to develop business software 
license from a free software license) to the detriment of contaminants licenses ( the 
opposite of permissive licenses ) . Is also the finding of ownership by certain 
companies or individuals brand name Project or Open Source software. This type 
of branding guaranteed to those who hold the exclusive right to use the brand name 
in the business of selling IT services goshawks open source software 
 
- Findings on the Assessment of Contributions and measuring the value of 
knowledge generated 

All those interviewed are unanimous on the fact that it is important to find a 
reward system that will take into account the contribution (" [...] we are always 
looking for a way to make sharing [...] , but it is facing the problem of assessing 
the contributions of each " free project Director at LINAGORA ) . According to 
them , it remains difficult to establish the fact that it is very difficult at present to 
provide assess and measure the contributions of everyone: 
The CEO said Alixen for this purpose: " To have an effective distribution model to 
[ ...] will require a significant back office in terms of measurement of value." Other 
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information as the Director of Leroy Merlin Group think we can measure the 
effects of the value : "In all this , the problem is the inability to measure the value 
created ; today's value we do not measure, you only see the first effects ... 

 
- Finding sharing or capture value 

The business model Open source is a process of creating and sharing value. 
The actors in these projects have only concern for collaborations seen to develop 
software, leaving the distribution of value in a sort of anarchy . In this context or 
any rules is clear and predefined , some actors are trying to adopt behaviors or 
attitudes diversion ( Belkatoum 2011), in order to ensure the capture of value. 
There's there not a way to divide this value creates as pointed out certain actors 
interviewed? They say in effect: " To have an effective distribution model to [ ...] 
will require a significant back office in terms of measuring the value ": " [...] we 
are always looking for a way to make sharing [ ...] , but it confronts the problem of 
assessing the contributions of everyone. " We therefore believe that the industry 
players of open source must develop tools to measure the value that each partner in 
the project; in order to adjust the remuneration for the contribution. 
 
- Finding the mode of creation of knowledge : the existence or not of a 
community or ecosystem around Open Source project 

Our work has highlighted an impact on whether or not a community and an 
ecosystem within or around an Open Source project. Some Open Source projects 
are initiated and controlled internally by publishing software companies, then they 
seek to create such software around a community of users and developers 
eventually . Other projects are initiated against and driven by communities or 
foundations that they will ensure better cooperation between actors and thus 
promote the emergence of an ecosystem. 
 
5.2. Discussions and theoretical implications 

The various findings and results highlighted in the end of this work led us to 
several approximation with theoretical concepts that we mobilized throughout this 
work. 

- Knowledge Absorption 
As suggested by Mattias B. (2007) the excess contribution sometimes leads to 

the " status quo" or even stagnation . This is visible in the open source community 
or the free exchange of knowledge is the rule, we note that more than one project 
or community developers as limittés numbers . The discussions on the acquisition 
of rights "commit" are recurrent and actors managerial approach involving a 
strategy interesting theory of coherence ( Cauvin P. 2012). More as suggested by a 
large number of current research on open innovation (Open Innovation) , good 
absortion and use external knowledge sources can promote innovation ( 
Chesbrough , 2006) and thus the sustainability of projects such as Open Projects 
source. Our study raises the fact that the issue of governance contributions is a 
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major issue in the community and free software projects . 
 

- Evaluation and sharing the value created 
Research on the motivations of the actors of open source projects have shown 

that they were originally interested in building and sharing of knowledge in the 
basic form of open data for their own use and for the common good ( Lakhani and 
von Hippel , 2003; Lakhani and Wolf , 2005; Demazière and others, 2006). Today, 
open source solutions are increasingly integrated in many commercial offerings 
and generate a lot of economic values. The question thus raised in this context our 
research is the question to what extent and how the actors free software can assess 
the various contributions with a view to compensation based on contribution. 
Because if the actors express their side their needs change , training and career 
management as well direct involvement in knowledge transfer , it remains true that 
they have rights, but also obligations regarding their involvement in the 
organization , namely their contribution. The difficulty in managing resources 
sharing (Swan , Scarbrough , 2001) " through social means clustering 5 ", but in a 
configuration of a fair assessment in relation to the payment system . 

 
-    "Tragedy of the commons" and free software 
Described by Garrett Hardin in 1968 , the concept of "tragedy of the 

commons" may be faced in the production process of free software. In his brilliant 
essay , the author through the example of several shepherds who graze their cattle 
are all on a common pasture ; shows that the sum of isolated egos drive to the loss 
of a scarce resource for the whole community. This dilemma has sometimes been 
likened to free software ( O'Mahony , 2003). Indeed the various freedoms offered 
by free software (freedom to analyze and adapt freedom to distribute copies of the 
program and share , freedom to improve and to benefit all the world), confer status 
of "public good" ( Meyer & F. Montagne , 2004). But public character attributed to 
the free product rather contrary to the effects package "tragedy" announced by 
Garrett Hardin (1968); because free software is a virtual good, so it is always in 
abundance, and most of its use rather increases its value: it is not using the free 
software that destroys it. But sometimes there's a risk of individual appropriation ( 
Chesbrough , 2006) of the value created from some Open Source actors, including 
pivot and strategies of diversion ( Belketoum , 2011) firms : questioning the 
sustainability of these projects. Open Source software can not therefore or in some 
cases undergo the principle of the " tragedy of the common good." 
 
6. Conclusion 

Theoretically this work contributes modestly to the lack of research on the 
topic of knowledge management in communities of practice and open mtous in 
which the intellectual property rights (IPR) are prohibited. Applying me study 
community and free software project allows us to understand how these actors 
create value ( knowledge ), how they value and finally how is the sharing and 
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recording of that value . We have seen that in the absence of IPR in order to control 
the value created , some actors adopt diversion strategies ( Belketoum , 2011) and 
opportunistic behavior may undermine the sustainability of a software creation. 
This situation is accentuated by the Free Software entered in the commercial world 
and the emergence of monies flow. We have emphasized this effect in part on the 
importance of governance and steering of free communities , and secondly on the 
need to fill assess and measure the value created ; this in light of the recovery of 
the contributions. However, this work sulfur from several weaknesses , including 
the very small number of case studies and incompleteness of theoretical concepts 
mobilized . It still poses a research base on the sustainability of collaborative 
projects and calls for further research on the issues of managerial innovations in 
the communities of practices such as open communities and open source projects , 
this with a view to ensure and ensure their viabilities . 
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Abstract. This paper is interested in the process of innovation adoption. Such a 
controversial topic has been studied, on the one hand, according to a person centered 
approach (Rogers, 2003), and discussed, on the other hand, on the basis of actors’ networks 
(Granovetter, 1973, Akrick, Callon and Latour, 1988). In this framework, our ambition is to 
provide keys for understanding the interpenetration between the individualistic and holistic 
levels. Our guideline consists on highlighting the articulation between nature and nurture, by 
underlining the individual factors which predetermine the innovation adoption, in addition to 
the environment and networks’ influences on this process.    
Keywords: process of innovation adoption, brakes in innovation, individual approach, 
network approach, integrated approach. 
 
1. Introduction - Problematic and research interest 

Marketing and Sociology literatures on innovation distinctly apprehend the 
mechanism of adopting innovation either through the prism of the individual or 
through the networks involving the actors in question. 

The individual approach is concerned by the individual’s evaluation of 
innovations (Rogers, 2003). Even if it offers clear indicators regarding the adoption 
of the innovation, this approach tends to consider this process in a linear way and 
to focus on its latest and downstream stages, at the launch of the new product on 
the market. However, the evolution from products paradigm to services paradigm, 
in the field of marketing, incites us to think in terms of co-construction of the 
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innovation between consumers and entrepreneurs from the upstream and 
preliminary phases of the process (Vargo and Lusch, 2004). 

Nevertheless, the network approach identifies the process as being whirling. 
According to this thinking movement, human and non-human actors interact in a 
sociotechnical network and co-construct the innovation throughout its process 
(Callon, 1986; Akrich, Callon and Latour, 1988; Masson, Weil and Hatchuel, 
2006). If this perspective allows to comprehend  the innovation from its earliest 
stages of development,  the individual’s perceptions, as consumer of the 
innovation, are hardly emphasized.  
In this article, the working hypothesis suggests the articulation of both approaches, 
in order to define a subtle frame of reference of the innovation process, in situation 
of market creation and at the phase of acceptance by the consumer. Given the 
review of rather high rates of failures in various fields (Nagard-Assayag and 
Manceau, 2005), we shall focus on the obstacles to the innovation adoption; 
especially that it remains an underexplored angle.   

Our research question is: "What are the brakes restraining the adoption of 
innovations?” To answer it, we propose a key for reading the innovation adoption 
process, which articulates both theoretical approaches, by taking into account 
relations between the individuals and the objects (evaluation of the consumers) but 
also connections of the individuals between one another (relation between the 
consumers and the other actors of the network). To achieve our purpose, we 
mobilize the following conceptual framework.  
 
2. Conceptual Framework 

The individual approach of innovation adoption process proposed by Rogers 
(2003) inspired by the typology of Robertson (1971, in Rogers, 2003) is including 
five stages of decision: knowledge (of the innovation), persuasion (formation of an 
attitude toward the innovation), decision (adoption/ rejection of the innovation), 
implementation (usage of the innovation), confirmation (confirmation of its 
decision).  

During the phase of persuasion in particular, the consumer evaluates the 
innovation according to five criteria: relative advantage of the innovation, its 
complexity, its compatibility with the sociocultural standards of the individual, its 
essay and its observability (Rogers, 2003). According to Desjeux (2004), other 
elements as the accessibility of the innovation or the systems of constraints can 
participate in the development of an attitude toward the innovation during this 
phase. 

However, the awareness of the increasing participative role of the customer 
(Loarno and Blanco, 2009) brought the researchers to question the “micro-
individual” approach and to adopt a point of view in a “meso-social” reading scale 
considering that the construction of innovation phenomenon is made by the various 
actors in the market (Prahalad and Ramaswamy, 2000; Nidumolu, Prahalad and 
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Rangaswami, 2009). According to these principles, the network approach proposed 
by Akrich, Callon and Latour  (1988)  takes into account more widely the 
innovation process. 

Since the identification of the needs created or satisfied by the innovation, the 
various human and non-human actors concerned in the network interact, bringing 
the entrepreneur to interest them, to enroll them and to mobilize them throughout 
the process (Callon, 1986). As assert it Masson and al ., (on 2006, 408), “on one 
side the technique influences its environment (theory of diffusion) but of the other 
one the environment shapes its techniques (role of the customers or the suppliers)”. 
This "collective" vision allows to comprehend the innovation in a global way, 
without seizing exactly the motivations and individual brakes in actors' network. 

The increasing resort to the virtual communities and social networks pushed 
the research to think more about the subject by defending the idea that the 
innovation is created and meets a success when it is the result of a process of 
construction between several entities connecting and interacting in a network. The 
virtual communities are the ultimate space to favor these interactions (Von Hippel, 
1986; Rheinglod, 1993; Kozinets, 2002). For this reason, they become in this 
research a unit of full analysis. 

Our objective is to analyze the innovation adoption process based on the 
combination of the works led in the fields of marketing and sociology of the 
innovation. We defend the relevance of taking into account the customer’s 
evaluations, as far upstream as possible in the process, as well as its appreciation 
not only of the innovation but also towards the other actors of the network. The 
stake is to show, to what extent, these factors intervene or are influenced by the 
actions developed to generate interest, enrolment and mobilization of the actors. 
 
3. Methodology 

Our methodology is qualitative and it is characterized by an exploratory 
longitudinal approach (Thiétart and coll ., 1999). We explore a real situation of 
innovation, in the making, through the analysis of the development of an eco-
mobility plateform which did not meet the expected success. This service 
innovation (Ansoff, 1957; in Phan, 2007) was developed by Transway, a SME 
(Small and Medium-sized Enterprise) created in 2009 in Nantes. This one proposes 
to companies and to regional authorities analyzing and implementing solutions of 
“Company Mobility Plan”4 (PDE). Through the platform called GoToo, Transway 
tries to incite the consumers to adopt virtuous means of transportation. 

4 According to the Ministry of environment and energy (ADEME), the Company Mobility 
Plan (PDE) is a tool to optimize business travels by favoring the use of the alternative means 
of transportation to the car. (http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?catid=14263). 
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The membership to GoToo requires the run of the following approach: 1) by 
joining on the platform via a computer or a mobile phone, 2) the consumer adheres 
to an existing virtual community or creates one according to his rides; 3) its 
relation with the other members of the community brings him to change eco-
mobile behavior or to influence the others, 4) all those who demonstrate a virtuous 
behavior through their statements are rewarded by Transway with varied ecological 
presents. 

In this paper, we explore the experiment of GoToo realized on the territory of 
Orléans in partnership with the Chamber of commerce and industry ( CCI) of 
Loiret during an entitled event " Let us move Otherwise (Bougeons Autrement) ". 
This experiment which was organized during one week in the beginning of 
September 2012 aimed at inciting companies to set up Company Mobility Plans.  

To explore this field of research, we realized: 12 semi-directive phone 
interviews during between 30mn and 1:30 am with the stakeholders of the 
experiment as the referents in the breast 23th companies of different sizes and 
business sectors; 1 interview with a referent in the CCI Loiret; as researcher of the 
project, several informal interviews with the entrepreneur. 

The interviews concerned the relationship of the company to ICTS 
(Information and Communication Technologies) and mobility, perceptions/ 
motivations / brakes bound related to the participation in the experiment and in 
GoToo, the progress of the experiment, the set of the actors in the potential 
creation of community effects within GoToo. Retranscribed, these interviews were 
the object of a horizontal and vertical thematic coding allowing to compare and to 
classify the results (Miles and Huberman, 2003). 
 
4. Results 

The identification of the obstacles to the innovation adoption allows us to 
emphasize the way, in which, the individual criteria, related to consumers, act 
throughout a process widened to the network.  
During the phase of problematisation, Transway took advantage of an ecological 
sensitization event organized by the CCI and the legitimacy of this one to convince 
companies to test its innovation. Through an attractive sales brochure, the 
employees of these companies saw in GoToo a concept susceptible to answer their 
expectations. 

During, the interessement stage, the expanding partnership with the CCI 
becomes official. However, the users were not directly interested. The use of the 
innovation created a cognitive dissonance, pushing these individuals to adopt an 
unfavorable attitude. A gap between the positioning wanted by Transway (an 
innovative community platform of access to services related to multimodal travels) 
and the one perceived by the consumer (a site mainly or exclusively of ride 
sharing) can be observed. Given the technical complexity and the difficult access 
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to GoToo, its real relative advantage and its compatibility with sociocultural 
standards are perceived as non-existent by the consumers. 

The “product positioning” deployed by Transway, to the detriment of “the 
customer / relational approach”, shows a too wide interessement politicy. The 
social networks of the consumers are aimed without a sufficient affectation of the 
individuals who compose it. Yet, the negative individual attitude (cognitive and 
emotional) suggests an inadequate market potential which makes ineffective the 
marketing strategy towards the innovation. Targeting, on the one hand, territories 
and companies with favorable structures to eco-mobility and digital technology at 
the level of the network, and establishing, on the other hand, a grid of individual 
profiles, according to the individual approach, would indeed have allowed 
envisaging a, still non-existent, co-construction of market. 

In the phase of enrolment, the absence of interactions between the individuals 
generated difficulties in the creation of community effects around GoToo. Indeed, 
besides a communication centered on the challenge, to the detriment of the 
community aspect, GoToo virtual communities were lacking animation, and the 
difficulties of access to the other participating communities prevented from 
identifying with it.  
As a result of the existing brakes on the first phases, the mobilization of the 
consumers was not able to take place. Instead of legitimizing the innovation, the 
spokespeople influenced in a negative way the participation of their employees. 
 
5. Discussion 

The integrated approach allows us to say that the effect of the adoption criteria 
of Rogers (2003) is not situated at the instantaneous moment of the innovation 
process, but rather throughout the co-creation process of this one. From the phase 
of problematisation, the relative advantage, the accessibility and the compatibility 
require to be taken into account. The criteria of observability and complexity of the 
innovation are particularly important during the phase of enrolment because they 
require to use at first the innovation before evaluating these criteria.  
The following diagram and analytic frame show how the analysis at the individual 
level combined to the meso-social level offers a more complete key for 
understanding the process of construction and adoption of the innovation. 
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6. Conclusion  
This exemplary case, by its originality, allows providing a frame of reference 

combining different theoretical approaches of the innovation. This frame helps to 
identify various levers supporting the innovation. This integrated approach allows 
understanding the individuals’ movement of apprenticeship within every stage of 
the social construction of the innovation. The individual approach, which is 
cognitive, focuses on the way, in which, the individuals handle the amount of 
information in order to understand how this innovation could be useful to them and 
in order to learn how to use it. The collective approach, which is more social, is 
interested in how the links between the individuals of the network are build around 
the innovation. This framework offers a dual approach of the innovation adoption, 
based on interactions. 
Brakes at the individual level in interaction with the new product prevent the 
passage at the network level where the actors would be brought to interact through 
the innovation.  

These results constitute managerial contributions as they underline the 
necessity of strengthening communication actions by the entrepreneur, in order to 
stress the effects of problematisation and interessement to permit the process of 
adoption. Developing a specific marketing orientation in every stage allows 
adapting it to the phases of apprenticeship of the customers and the socialization of 
the innovation. 

Analyses could be however enriched with the return of a big more number of 
users and the integration of profiles more diversified in the sample. It would indeed 
be interesting to analyze, beyond the spokespeople referents, the influence of the 
targeted consumers, who are inclined to adopt the innovation via the virtual 
communities; supporting then its development. To broaden the topic, we suggest 
completing the scales of observation of the innovation adoption phenomenon by 
studying the institutional aspects, the standards and the values structuring the 
speeches surrounding actors' networks and techniques equipping the evaluations of 
the individuals. 
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Abstract. In non-profit organizations, the pursuit of financial profit is sometimes considered 
undue, sometimes presented as an opportunity to implement a project, but it cannot be 
considered as an objective in and of itself. Relying on the case of two organizations of the 
Social Solidarity Economy (SSE), we analyze some managerial practices that could be a 
source of thought for other public and private organizations, which today operate in an 
increasingly demanding environment. 
Keywords: Social Economy, Solidarity, Management, Processes, Values, Goals, Means. 
 
Introduction 

In non-profit organizations, the pursuit of profit is sometimes considered 
inappropriate, and sometimes presented as a way to complete a project, but it 
cannot be considered as an objective in and of itself. However, the need to ensure 
sustainability in the activity requires clarity on priorities and a proper use of 
resources and means. Therefore, as pointed by Gérard Andreck, non-profit 
organizations should also be economically efficient in order to be socially effective 
... Actually, the reconciliation of economic and social dimensions in organizations 
is not a new idea (Savall 1975), but it has been relatively little studied in the non-
market sphere so far. 

Considering the excesses of some companies on the one hand, and the 
difficulties of many public administrations on the other, some managers might be 
tempted to seek a "third way" (Rougeot, 2005) by finding inspiration from the 
functioning of non-profit organizations. The growing attention on social and 
solidarity economy (SSE) nowadays, may then indicate a more or less explicit 
quest for new solutions in a context that has become increasingly complex. 

To what extent is this quest justified? Can we find in the operations of SSE 
some managerial tracks that could be used in other environments? Few studies 
have examined the management processes of these organizations, but many 
questions remain to dig in order to know and understand what they really are, and 
if some specific factors are in place in SSE. 
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This article attempts to review the contours of the particular activity of SSE, 
based on factual and theoretical data, as well as on two case studies. Then it 
generates a set of lessons regarding managerial concepts and practices in this area. 
Last, it presents some tentative thoughts in order to manage the delicate 
combination of economic and social dimensions. 

 
1. The particular world of social and solidarity economy 

The Social and Solidarity Economy? Everyone now seems to know the 
expression, but it is not certain that many would be able to define it precisely... 

It is an area about which the experts themselves describe its heterogeneity in 
open terms, mentioning a variety of economic, social, or cultural initiatives, which 
are related neither to the public sector nor to the capitalist field. (Alphandery 
2010). Therefore, some clarification about its possible contours seems essential 
before analyzing its operation system. 
1.1. Definition(s) and contours 

At international level, SSE is described as "a set of economic initiatives for 
social purposes that are involved in the construction of a new way of living and 
thinking the economy." This definition comes from the works of 200 international 
representatives of SSE organizations, groups and networks, who met in Lima 
(Peru) in July 1997. Their joint declaration to promote solidarity in the economy, 
states that "The solidarity economy is based on cooperation, sharing and collective 
action. It places the human person at the center of economic and social 
development”.  

In France, the Ministry of Economy and Finance provides a slightly different 
definition: "The social and solidarity economy is a set of companies organized as 
cooperatives, mutual societies, associations and foundations, in which internal 
operations and activities are based on the principle of solidarity and social utility". 
In addition, the following principles are usually added: democratic functioning and 
participatory management, impossibility of private profit and need to reinvest 
surplus. Moreover, experts usually report that the financial resources of these 
organizations are often public. 
1.2. History and values 

These definitions provide information on the goals, values, structures and 
actors of SSE. Actually, the cultural dimension is related to a particular history 
since SSE was symbolically marked by the labor movement during the Industrial 
Revolution in the 19th century in Europe: "The concept of social economy is born 
during the late nineteenth century and has been progressively developed under the 
leadership of utopian socialism, the labor movement and social Catholicism. The 
second term - solidarity economy - refers to activities designed to test new models 
of how the economy works, such as fair trade through economic activity". (Draperi 
2007). The European Economic and Social Committee (CIRIEC, 2005) also 
mentions the multiplication of “friendly societies” in England during the 18th 
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century, while at the same period of time, many mutual societies were developed 
almost everywhere in Europe. (Gueslin 1987). 

The historical basis for the development of this sector therefore carries in itself 
a number of values. Moreover, these values would be the cement helping to 
connect a variety of initiatives, knowing that they share the most important 
characteristics: a purpose of social utility as part of a business project;  an 
implementation of the project based on ethical management and democratic 
governance; a dynamic development relying on a territorial base and on citizen 
mobilization. (Alphandery, 2010).  

About values, some specialists clearly distinguish the two terms "social" and 
"solidarity." According to Draperi (2011), the two worlds do not always carry the 
same ideas or practices regarding the activity, particularly with regard to resources 
and market relations. The so-called social economy in particular would claim 
political independence against budgets of the State and would fit more easily in the 
market, while the solidarity economy would mix public and private funds and 
refuse to operate essentially with a merchant approach. 

The area of Social and Solidarity Economy is thus characterized by its age, its 
international presence and its values. It also represents a wide variety of situations, 
especially because of its large magnitude and span 
1.3. Importance and variety of social and solidarity sector 

One way to define or recognize the scope of this sector is part of a structural 
logic. Thus, according to Philippe Frémeaux (2012), SSE is primarily an 
alternative to the shareholder capitalism. Structures that compose it are groups of 
people, not of capital.  The author mainly mentions associations, cooperatives or 
mutual societies. Some add what is sometimes called the "margins", which are 
foundations, work councils and congregations. Associations represent the main 
part, with 84% of the structures (CNCRES, 2012). However, the field of SSE is so 
large and diverse that some famous experts call it the “plural sector” (Mintzberg, 
2014). 

In France, about 2.4 million workers are employed in the SSE sector today, 
representing 1 out of 10 jobs. These figures represent 10.3% of total employment 
and 14% of private employment in France. In 2012, they are distributed in more 
than 222,900 establishments in the form of associations (78.6%), cooperatives 
(13.1%), mutual organizations (5.4%) and foundations (2.9%). 

The importance of this sector is all the more significant when compared to 
other major sectors. Indeed, the size of the French ESS is quite comparable to the 
State Civil Service (which employs 2. 375 million persons in 2012), and bigger 
than the Local Government Services (which represents about 1. 83 million 
employees). 
1.4. Legislative and regulatory context 

In France, SSE is currently in the spotlight due to a bill recently discussed in 
the National Assembly. The bill is intended to "encourage a change of scale of the 
social and solidarity economy in all its aspects, in order to build a more robust 
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SSE, richer in jobs, more sustainable and socially just.” One of the first potential 
contributions of the law would be to (re) define the area of the SSE. This law 
currently indicates in its first article the following criteria:  

- A purpose other than just profit sharing; 
- A democratic governance including participation of stakeholders in the 

company's achievements; 
- A management system based on the following principles: profits are mainly 

devoted to the goal of maintaining or developing the activity; the required reserves 
are indivisible.  

Among the talking points of the bill, the structural boundaries of the sector are 
major. Indeed, some opponents consider inappropriate the opening to all legal 
forms of statutes such as capital companies. The question of whether the social and 
solidarity organizations can be "capitalist" is indeed at the heart of many debates. 
However, as shown in the frame of the law, few issues are explicitly asked about 
management processes in these organizations, though they could precisely be 
strengthened or heckled regarding the core values of the social and solidarity 
sphere. 
1.5. Management conceptions and practices 

Beyond the general understanding of the cultural drivers and of administrative 
structures, the internal functioning of the SSE field remains little known and has 
only generated very little specific research in management science. Yet, several 
managerial aspects would deserve to be dug, in order to ensure the existence of a 
real "management by the sense" (Trosa and Bartoli, 2011). 

It may happen that the daily management practices are not in harmony with 
the explicit views: "These structures do not always take into account, they neither, 
the interests of all stakeholders" (Frémeaux, 2012). The author explains that the 
relationship between theory and practice is not always obvious, and that some SSE 
organizations are not models of their kind. Moreover, contrary to what is often 
thought, the structures in which employees hold the power and funds are scarce: it 
is the case in France only within the “Scops” (cooperatives and participatory 
societies), which represent only 2% of all personal ESS.  

In reality, the practices of these organizations are often more mixed than it 
sounds, regardless of the willingness of leaders, as shown by the cases below. 
Bayle and Dupuis (2012) explain that their operations are hybrids and sometimes 
paradoxical. Indeed, the social and solidarity organizations are themselves source 
of difficult challenges, such as the combination of economic and social 
dimensions, the linkage of the general interest with specific issues, the mix 
between non-profit, public and private resources, etc. Therefore, complex 
processes and multiple rationalities appear inevitable in SSE organizations.  

Here we get to essential considerations on the concept of "performance" in 
non-profit organizations. In a context where resources are scarce and economic 
frameworks are difficult, the question of added value and performance arises. 
Therefore, if SSE managers want to ensure the right strategic choices and also the 
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appropriate use of resources, how can they check that management approaches are 
implemented in line with the expected quality of the collective action? How to 
ensure that these choices do not contradict the purpose of these actions and the 
values that underlie them? (Bartoli, Keramidas, Mazouz, 2011). 

Our observations in some social and solidarity organizations reveal the 
delicate nature of balancing together purposes, means and processes. Our goal here 
is to explore these findings and to try to enlighten a few concrete examples and 
interpretations, especially in order to draw lessons that could be useful for other 
types of organizations. 
 
2. Pratical illustrations 
2.1. Context and Methodology 

The presented cases studies were carried out in the framework of a public 
management research conducted by Larequoi Management Research Center (ISM, 
UVSQ), in collaboration with territorial civil servants (ADT-INET). The two 
organizations worked together on the topic of management processes in SSE, in 
order to know whether managerial specificities in these organizations could be 
efficiently applied to other organizations, such as local government 
administrations. 

Then, there are two main goals for this research: first, to know if there are 
managerial specificities in Social Solidarity Economy’s organizations,  and 
secondly, to understand if theses specificities could be applied to other 
organizations whether public or private.  

This empiric research is in progress. Two cases have been completed through 
semi-structured interviews with top executive managers in each organization. The 
interviews were focused on the following main themes: similarities and 
specificities of the organization compared to more traditional public or private 
companies; 
relationship between the values conveyed toward the external sphere on the one 
hand and the internal managerial methods on the other hand; how values can be 
brought in the management of human resources (recruitment, career management, 
diversity, training...); role of managers and place of values in the management 
processes; involvement of the various stakeholders (employees , customers, 
partners ... ) in decision-making and governance; approach and evaluation of 
performance. 

The interviews with some executive managers in both companies provide 
useful insights regarding the internal management practices. They query the 
possibilities to decline in an operational way the core values promoted through the 
mission into the daily practices. The cases also highlight some issues regarding 
governance methods in this type of organization, especially through the process of 
democratic decision. In both cases, the question of how to ensure that social 
objectives are not subordinated to economic goals is raised. 
 

354



2.2. Macif 
2.2.1. General Presentation 

MACIF is a mutual insurance (auto, home, business, etc.) that was created in 
1960. Today, Macif diversifies its services in order to respond to new needs of its 
members. Macif is present in different areas: health, pensions, savings, life 
insurance and banking, around three major segments: Estate and People Insurance 
division (fire, accidents, various hazards regarding goods, home, car ...); Health 
and Welfare division; Savings and Finance division1. 

One main particularity of MACIF is its democratic mode of governance. 
Indeed, the members, or clients, - through the delegates who are their elected 
representatives - are at the heart of the management guidance of the mutual 
insurance system. These members / clients are both leaders and owners of the 
company MACIF that provides direct services. Three principles govern its 
democratic process: 
• Non- profit: The surpluses are not distributed to shareholders as dividends, but 
they are reinvested to complete the range of products and services and to control 
prices, in order to ensure the best quality / price ratio. 
• The insured is also the insurer: Members ensure each other. They are 
individually insured and collectively insurers. This solidarity principle strengthens 
the accountability of each one. 
• One member = one vote: The members are all equal. This is the golden rule of 
transparent governance, with the election of delegates by the members, in 
accordance with the statutes of the mutual organization. 

There are several missions for MACIF: it is all together a bank, an insurance 
company and a health provider. These missions can appear very different, but they 
are synergic. For instance, a customer who buys a motor vehicle credit (bank) will 
be also provided with liability insurance in case of accident, as well as a 
complementary health service to compensate for the risk of disability. However, 
the bank is offering a reserved access for insurance members. This diversified 
strategy allows loyalty among members.  
2.2.2. Democratic Governance: principles and operations 

The objective of this case study is to understand how the democratic process 
works, and how it can effectively meet the expectations. Is the power actually held 
by members? Is there a real representativeness? Are the members real «safeguard» 
for social and solidarity-based operations and does it avoid non-coherence between 
purposes and means? In order to answer these questions, it is necessary to focus on 
the functioning of the democratic process. 

1 Source: site of Macif : 
https://www.macif.fr/web/site/groupe/accueil/groupe/panorama_du_groupe 
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The democratic power of MACIF is based on 4.8 million members. The 
representatives of members (called delegates) are elected at three levels: 2000 
delegates are elected for three years at the regional level among 11 regions, these 
regional delegates elect then 167 national delegates for six years, who themselves 
elect the 25 members of the Board of Directors and Administrators, including 4 
employee representatives. The Board of Directors elects then amongst its members 
the President and appoints the Executive Director of MACIF. 

To preserve the representativeness, several rules have to be respected. The 
election of the regional delegates is achieved by direct suffrage by list. Lists that 
receive less than 10% are not valid. To ensure the representativeness, a quota by 
category is defined. There are several categories: employees’ representatives, trade 
unions, members or the labor court, representatives of SSE, independent 
professionals and business leaders, and other members who do not belong to the 
aforementioned groups (5%). 

To respect the diversity of the delegates in each region, age and gender quotas 
are also defined: 30% women minimum, 20% under 49 year-old minimum, and 
15% over 70 year-old maximum. Each regional delegate cannot be elected for 
more than 6 mandates of 3 years. Eventually, to avoid accumulation of mandates, a 
president of region cannot be national coordinator at the same time. Indeed, there 
are 77 regional coordinators and 7 national coordinators, who are recruited among 
the delegates. Concerning national representativeness, to prevent from any 
territorial iniquity of representation, urban areas are underrepresented (1 delegate 
for 4000 members) to allow a better representation of the rural regions (1 delegate 
for 2000 members).  
2.2.2. Decision-making process: dilemma between politics and technics  

The decision-making process is democratic. However this is not without 
raising some issues, particularly in the relationship between the political and 
administrative/technical authority. A struggle relationship can exist between 
elected representatives and representatives of employees within each region or at 
the level of the Board of Directors. The same concern exists in the relationship 
between the President and the Executive Director. These conflicts may be due to 
differences in representation, culture and way of working, with some people 
having rather a business approach while others have a more political approach. In 
the field of insurance for example, there is a high level of technics in the jobs.  

However the inertia of the system, as well as the pressure for a development at 
any cost, may jeopardize the political objectives. "In the daily activity, the 
advantage belongs to the techno structure but the power, ultimately, is political. If 
the Board of Directors is united, it can legally dismiss the Executive Director. On 
the other hand, elected officials who represent only themselves also represent a 
weakness" says one interviewed manager. Therefore, the effectiveness of the 
policy/technical binomial will rely on the harmony of human relations and on the 
willingness to better understand each other. However this relationship can be either 
problematic or virtuous, as an interviewee points it out. Indeed, an effective mutual 
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organization knows how to personify its values, even through its technicality. The 
way to sell products or services makes the difference by being closer to customers’ 
needs, by offering best prices, etc. The relationship is not commercially oriented, 
but wants to be closer to the needs of customers and is driven by the search for a 
quality relationship. In a mutual organization, democratic governance, even if 
sometimes conflicting, can then preserve the balance between technics, policy and 
values. 
2.2.3. Performance and mutuality 

An interviewed director indicates that the competitive advantage over private 
organizations is based on the ability to support clients / members in offering them 
appropriate products or services. The mutual organization relies on long-term 
relationships, whose profitability may prove being very low in the short term, but 
may be beneficial in the long term. 

The second feature concerns the operations of these organizations, because 
there are no shareholders. The non-distribution of dividends to shareholders would 
represent an approximate 15% gain. All the profits are reinvested in the operations 
of the mutual organization, for a better utilization of the products or services 
offered. It may also be reallocated in wages. An interviewed director considers that 
the mutuality sector pays better its employees (especially regarding low wages) 
compared to what is practiced in the private sector.  
2.3.  Crédit Coopératif  
2.3.1. General overview 

Crédit Coopératif has two very ancient origins: on the one hand, the 
cooperative Bank of workers associations that was founded in 1893 and, on the 
other hand, the “Caisse Centrale of Crédit Coopératif” that was created through a 
decree in 1938. Both were supposed to finance production and consumer 
cooperatives. 

After the Bank Law of 1984 in France, Crédit Coopératif has started a bank 
activity in itself. Around the years 1988-1989, this company made the choice not to 
stay confined in specialized financing activities and decided to offer banking 
services to all its customers, more and more numerous and varied. Membership 
became important and was implemented in a specific organization regarding its 
governance (cooperative and associative forms) around a logic of partnerships. 

Today, 80% of the capital of Crédit Coopératif belong to its various members. 
They are mostly corporations, but also more and more individuals. The remaining 
20% belong to the company Natixis, by the way of cooperative investment 
certificates. Crédit Coopératif conveys the image of a bank that is both ethical and 
responsible, through the products it offers to its customers, through its operation 
processes and through its internal management methods. 

The missions of Crédit Coopératif are multiple. More than a classic Bank, 
Crédit Coopératif is committed to social and solidarity-based approaches. Thus, it 
is accompanied by a large number of actors in the social and solidarity economy. 
Associations, cooperatives, foundations, congregations, unions, groups of 

357



entrepreneurs, in addition to many individuals, can handle any conventional bank. 
One of the missions of Crédit Coopératif is also to include each customer / member 
in a long term partnership, which leads him/her to be committed beyond the single 
banking relationship: each customer is offered tailored products for each personal 
situation, and can be engaged in solidarity projects at the local, national and 
international levels. For instance, he or she may be involved in topics such as: 
social housing, fight against pandemics, micro credit, solidarity finance in France 
or abroad… Credit Coopératif is strongly active regarding micro-finance in Mali, 
Senegal, Madagascar, Namibia, and regarding participatory finance in Northern 
and Eastern Europe (Poland, the Balkans, Hungary…).  

As part of its commitment to SSE, Crédit Coopératif leads projects with public 
and private partners: for instance, they were directly involved in the organization 
of the 1st International Conference on SSE employment, in the Mont Blanc forum 
called "Davos" for the SSE, in international working groups, etc.  One of these 
conferences was held in Lima in April 2014 and was precisely focused on the 
following theme: how to integrate the values of the cooperative bank in the 
concrete activities of the Bank and for what impacts? 
2.3.2. Impact of the mission and values on management processes  

Values are at the heart of SSE organizations. They are considered as essential 
for Crédit Coopératif and they contribute to provide orientation and meaning to its 
actions.  From a purely operational point of view, these values come within a 
Charter, which is accessible and distributed to all the employees. The main values 
promoted by Crédit Coopératif are as follows: transparency, solidarity, 
responsibility, exemplary, performance, listening, dialogue, and involvement in 
change. 

From a global point of view, values or principles rely on the special status of 
this Bank (cooperative) and affect its mode of operation. According to the AIT 
(International Cooperative Alliance) "a cooperative is an autonomous association 
of persons, who are voluntarily united to meet their aspirations and certain 
economic, social and cultural needs, through a company in which the power is 
exercised in a democratic way". 

The values of Crédit Coopératif rely upon seven principles: 
• Voluntary and Open Membership  
• Democratic power exercised by members 
• Economic participation of members 
• Autonomy and independence  
• Education, training and information  
• Cooperation between cooperatives  
• Commitment to the community 

If values are an integral part of operations system of this bank, how are they 
integrated in the management processes? According to the Director of Human 
Resources of Credit Cooperatif, his missions go widely beyond the classic Human 
Relations duties associated with any organization. He says: “In a classic bank, I 
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would be only a Human Resources Director; here I am also an administrator of the 
Union of Employers of the SSE (called UDES) ». He also manages several projects 
in connection with the SSE sector. It is the same for most of the employees of 
Crédit Coopératif. Although they were recruited on professional criteria, a large 
number of them are also “militants” devoted to the SSE cause. "Most of the 
employees are enrolled in the associative field... This allows the whole 
organization to better understand the needs of customers and to better accompany 
them.” 

The strategy of the organization is therefore declined through several axes. A 
first axis is economic: Crédit Coopératif offers traditional banking products. A 
second axis is “solidarity”, knowing that in addition to conventional products, 
Crédit Coopératif provides socially responsible products and personal long-term 
assistance for its customers. Last, a third strategic axis is political, because Crédit 
Coopératif is involved alongside with Government or private actors in the 
development of SSE activities. They say: "We place human before capital. The 
main objective of Credit Cooperatif is not to make sales, but to assist customers in 
their needs. With socially responsible products, we work on the meaning given to 
capital investment». 

The dynamics of solidarity spreads at all levels of management. While a 
vertical pyramid type dominates the Organization, a strong emphasis is placed on 
mutual assistance among managers. Thus, Credit Coopératif favors a proximity 
governance. It means that internally there is an incitation for teamwork or for 
helping employees in trouble, and externally a significant number of employees of 
Crédit Coopératif is present in the SSE field. At the territorial level, the staff and 
executive members of Credit Cooperatif participate in boards and meetings of 
many associations... which allows the organization to be considered as a local 
actor. 

Employees are so engaged inside and outside the company, that the Human 
Resources Manager has a large responsibility in recruiting, training and 
supporting employees for a greater efficiency. In addition to the specifics related to 
recruitment (seen above), Crédit Coopératif implements many in-house training 
actions. Managers are trained through Crédit Coopératif sessions, and discuss the 
values of the Organization, which helps to become a “proximity manager”, close to 
the employees and the customers. An important work is also conducted to identify 
gateways between the subsidiaries and toward other organizations, in order to 
facilitate internal and external mobility within SSE. For example, the current 
Director of “Finansol” (a separate unit that provides solidarity funds) previously 
worked at Crédit Coopératif. These gateways allow employees to be able to occupy 
the positions or functions in other organizations while remaining on the same 
ground of values.  

Regarding the wage policy, it differs from another bank by the fact that there 
is little or no criteria related to business objectives. Given that Crédit Coopératif 
policy favors customers accompaniment, the criteria rely more on the quality of 
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relationships and on involvement, rather than on the amount of sales. The company 
claims that its wages are never lower than in the private sector, and sometimes 
even higher.  

The design of performance is therefore different from a conventional Bank. 
Even though some assessments are based on classical and economic criteria, there 
are mainly qualitative indicators. Given that the territorial development is also a 
major principle, a good manager is someone who works on a territory in narrow 
relationships with other actors, who can manage a team, and who is legitimate in 
the SSE sector. Crédit Coopératif also pays a particular attention to the respect of 
values defined in their internal Charter. 
 In conclusion, in this SSE company, managerial issues seem to be comparable to 
those of any other organization, with a particularly strong emphasis on the values 
at the service of the mission. This specificity might explain the growing 
attractiveness of Crédit Coopératif. The number of job applicants has increased 
significantly, particularly since the 2008 global financial crisis. Indeed, more and 
more people want to work in organizations with strong values rather than being 
pressured by economic issues.  
 
3. MANAGERIAL LESSONS:  

The two cases studies illustrate a managerial reality and raise questions about 
possible similarities and differences compared to other sectors. 
3.1. Similarities and differences compared to companies in the profit sector  

Generally, management processes are the same for all kinds of organizations: 
strategic, organizational dimension and performance management rely almost 
everywhere on choices and balances between objectives, means and constraints. 
Indeed, SSE organizations are subject to the same constraints of financial resources 
or equipment needs, as well as to concerns in operation management.  
However it is important to stress that, within this context, some aspects make them 
particular. The two case studies show that the marketing of products is much more 
offensive in private organizations than in their units, where they prefer taking the 
time to accompany the customer, even if it can be more expensive. Furthermore, 
the decision-making process, essentially democratic, also appears heavier than in 
most traditional companies; however on the other hand, it allows preserving what 
makes the richness of these organizations, i.e. the values that support their 
activities. This analysis needs to be deepened according to the style of 
management: indeed, we already know that participative management involves 
consultation or communication times, which may not provide fluidity in the 
implementation (Hermel, 1988). However, it can lead to a better understanding and 
involvement in change processes. We therefore consider that the democratic 
management in SSE is more or less similar to some forms of participative 
management in certain private or government companies. Therefore, mutual and 
cooperative systems seem to be less profit-oriented and more demanding in their 
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management processes. Wages may be higher, turnover is very low, and 
applications to integrate these organizations are more and more numerous... 

More generally, it is essential to avoid comparing the SSE organizations with 
other organizations under the sole prism of financial profitability, knowing that it 
appears much better to see them as a whole. Indeed, due to the heaviness of some 
processes (particularly related to democratic governance) or of some deliberate 
approaches (such as customer support), the performance of such organizations 
must be based on a comprehensive analysis and a long-term approach. Some 
particular elements must also be taken into account, such as the financial benefits 
of non-redistribution of dividends to shareholders, which is ultimately profitable to 
customer relationships over the long term, and that increases the feeling of working 
in a right sense. Employees are not, or not only, subject to a profitability pressure, 
but they are supposed to implement a balanced approach, in partnership and 
coherence with various stakeholders. The promoted values are regularly 
highlighted, in trainings, in meetings, and in the behavior requirements for 
working. For example, solidarity is advertised as a high value for Credit 
Cooperatif, both internally between employees but also externally. Such 
organizations also play on the concept of trust (“hide nothing, be transparent”) at 
the time when doubt focused on the sincerity of some economic actors, all areas 
combined, is sometimes highlighted in newspapers. 
3.2. Similarities and differences compared to public organizations  

The issue of legitimacy is strongly present in social and solidarity 
organizations. This legitimacy includes their expertise in the SSE sector, which 
leads them to get involved beyond the framework of their organization to invest in 
more political spheres. Legitimacy also requires internal characteristics of the 
organization, such as the ability of employees to know well the problems and 
concerns of their customers. Thus, these organizations carry out recruitment 
processes focused on both professional skills and conformity to the sector.  

More generally, SSE organizations want to preserve common goods and 
public interest, as done in the public sphere. The foundations of public policies are 
based on the main principles of continuity, equality and mutability, which means 
that the aims and values or the SSE sector are not far away.  

In this context, another similarity is also the existence of multiple tensions: 
between the values of the general interest and performance pressure, between 
social and economic rationalities, between various objectives for different 
stakeholders, between politic choices and bureaucratic processes, or between the 
local specificities and the need for a global harmonization... 

One of the features of the public sector is indeed the need to continuously 
manage such sources of complexity or paradox, which also exist in social and 
solidarity companies. However, in a context where the public sphere today often 
feels out of sync due to so-called modernization pressures, the question is whether 
new models of public action can be found through a form of sense making in 
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management (Trosa and Bartoli 2011). This search is shared in the exact same way 
by the public sector and by the social and solidarity economy sector. 
3.3. Similarities with local governments 

Specifically, the territorial public service (or local governments) seems to have 
many similarities with SSE. In both case studies, four essential characteristics are 
visible: 

- Focus on territories,  
- Proximity with the user,  
- Political orientation associated with technical competence,  
- Importance of the multi-stakeholders view.  

Macif and Credit Cooperatif have also in common their position on the 
market, while preserving the priority of a solidary service. This gives the duty of a 
global responsibility, firstly to better manage and ensure the efficiency of the 
activity, and secondly to comply with demanding principles and values. 

The link between politics and administration, as well as the close relationship 
with customers on each particular territory, are very similar to the concerns of local 
governments. Indeed, some executives in local governments (ADT-INET 2014) 
have shown that their modes of governance are much more challenged today, due 
to a destabilizing context. This context is marked by some pervasive managerial 
techniques that can lead to confuse ends and means, and to forget that the real 
purpose of public service is to satisfy social needs. This is why a renewed interest 
for the management of SSE is currently expressed in this particular sector. 
3.4. What lessons to efficiently combine ends and means?  

Macif and Crédit Coopératif exemplify the federative role played by values in 
ESS, which helps to combine ends and means in a pretty appropriate way.   

More generally, in organizations where the sense of action is strongly felt, 
some particular ways of management are seen as more appropriate. For instance, 
the democratic decision-making seems considered necessary in these forms of 
organization, in order to prevent the social objectives from being subordinated to 
economic goals. (Levesques, Mendel, 1999). Therefore, the question of reconciling 
this type of strategic vision with the search of performance is raised (Bartoli, 
Keramidas, Mazouz, 2011). Actually, non-profit organizations are often defined as 
a compromise designed to manage the tensions between different forms of 
coordination, including supportive, administrative and democratic forms of market 
coordination (Enjolras, 1994).  

Can social or societal purposes allow to ignore the questions of means, or 
should they be softened in order to ensure a minimum survival? Even though 
internal tensions also exist in these organizations, as the gaps between intention 
and implementation appear inevitable, the unifying role of sensemaking in 
management becomes major to make them bearable. Besides, staffs are expected to 
behave according to collective rules related to the companies’ principles and 
values. Therefore, staff motivation is also considered as a success factor to 
compensate some difficulties caused by the lack of resources nowadays. 
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Are these characteristics exclusively reserved to the social and solidary world? 
It would be unfair to say that such values and principles are totally absent from 
business operations. For instance, the concept of "Responsible and Integrated 
Management" that is studied in our Research Center2 may relate to any form of 
organization.  It relies on four areas: "Strategy - Structure - Culture - Behaviour 
(SSCB)" ( Bartoli and Hermel 1989) and is found in certain companies that have 
chosen a comprehensive approach instead of one based solely on financial 
performance. The two cases of SSE discussed in this article also fit perfectly with 
this model through each pole, by the willingness to maintain a strategic focus, to 
structure and organize accordingly, to develop a culture of social and solidarity 
values, and to behave in relation with stakeholders. Our future research will 
explore the existence of forms of responsible and integrated management, based on 
the SSCB model, in other social and solidarity organizations. 

At a time when the issues of social responsibility, management by 
sensemaking, and ethics in business, are strongly conveyed in strategic discourse 
and sometimes in implemented practices (Hermel and Bartoli 2013), it clearly 
appears that some private companies will also seek to apply a management 
approach close to that of SSE. Some consider that this is a direct or indirect effect 
of imitation regarding the social and solidarity economy. Thus, Bayle and Dupuis 
(2012) explain that the SSE sector contributes to the renewal of business models, 
namely through greater consideration of Corporate Social Responsibility (CSR), 
and new forms of philanthropy.  

Whether it is an effect of contamination or a coincidence related to an actual 
context, might not be so important! The seniority and the resilience of the SSE 
sector already represent evidences for a possible success in reconciliating social 
and economic objectives, which seems particularly needed in demanding and 
turbulent contexts. 

 
4. Conclusion 

Non-profit organizations must balance both social and economic dimensions. 
However, the purpose of their action (through their project, service, and mission) 
remains more important than the means that are employed, even if these means are 
needed for the proper implementation of the mission. Therefore the social purpose 
takes precedence over the economic criteria. On this basis, we tried to understand 
whether managerial practices in social and solidarity organizations could be used 
to enhance managerial innovation in other organizations, which are increasingly 

2 http://www.ism.uvsq.fr/ism-uvsq-institut-superieur-de-management/langue-fr/recherche-
le-larequoi/ 
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looking for a “sense” in the way they operate. For this purpose, we relied on the 
cases of Crédit Coopératif and Macif. 

Our research reveals a number of managerial similarities between SSE and 
other organizations, whether private or public, but it also emphasizes some 
differences representing the originality of the so-called “plural sector” (Mintzberg, 
2014). The similarities relate to the fact that any organization is subject to the same 
kind of constraints for operations; anyone is more or less based on management 
processes, organizational procedures, or leadership methods that require a balance 
between objectives, resources and constraints. More particularly, the management 
style and the values of SSE organizations eventually prove being very close to that 
of local government organizations: in both cases, the concept of territory is very 
present, and the preservation of public interest must reconcile social and economic 
logics. Besides, they must take into account the diversity of stakeholders. 

The research also found that the social logics that predominates in the 
operations of SSE organizations, require specific practices: democratic governance, 
affirmation of values, close management techniques ... Such practices are not 
totally absent in other forms of organization, but they usually are not as much their 
priority, since the economic logic prevails in most commercial enterprises. 

However, two complementary movements appear nowadays, as a tendency to 
approximate the commercial world and the non-profit sector: on the one hand, the 
importance more and more given by businesses and administrations to Social 
Responsibility, to management by sensemaking, or to participative management; 
on the other hand, the need to integrate economic and managerial constraints in 
SSE organizations. This movement reinforces the conclusions of Thierry and 
Perrin (2005) on increasingly porous borders: what about a more porous border 
between managerial practices of SSE organizations, and those of public or private 
organizations? 
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Abstract: For over twenty years, the number of doctorate holders in the OECD countries is 
steadily increasing, but the employability of their owners remains problematic. The paper 
presents this situation, mainly in France, and considers some prospects for improvement. It 
is not only to set up instruments for the development of relations between business and 
higher education institutions or to implement structural and political reforms, such as the 
status of the PhD students or the integration of professional elements during their training, 
but also to achieve a strategic implementation of managerial innovations that could increase 
hiring of PhDs in companies taking actively their social responsibility in the context of the 
knowledge economy. 
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1. Introduction 

Since the early 1990s, the OECD warned many States among its members on 
the shortage of qualified researchers in the near horizon. Without being able to 
establish a relation between causes and effects, the number of doctorates awarded 
in all OECD countries has increased significantly since the late 1990s: overall, 
more than 40% in the last twenty years. The implementation of the Bologna 
Process and the reform of doctoral studies in many countries are some 
explanations, but it is not enough. It should also take account of incentive policies 
and, more generally, of the effects of the “massifications”, that is to say, of the 
broader scope of the actual recruitment base of higher education. 

It is also necessary to take into account the motivations of candidates for 
doctoral studies and the social recognition of the grade of “doctor”. For example, 
in some countries (Germany, Austria, Slovakia in particular), the grades are 
integrated into the civil status and the reference to the Doctorate (or to the Master) 
appears even onto the mailboxes. Thus, in these countries, the issue is quite 
different than in France, in particular, and undertake a thesis is not only a 
professional approach (oriented, in France, mainly to the public research sector or 
the university). 
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This paper presents the situation of PhD holders and of their professional 
integration, mainly in France, and considers prospects of evolution, not only in 
relation with some changes of the doctoral training programs, and of funding 
public policies of higher education, but also in terms of implementation, within 
companies, of managerial innovations. 

 
2. Doctoral studies and jobs of PhD holders 

During the academic year 2012-13, 63,500 students were enrolled in doctorate 
studies and 12,000 doctorates were awarded, 53% more than in 2000. Overall, in 
France, if the number of the doctoral students has increased since 2000 (with a 
significant increase between 2000 and 2005), this number tends to decline since 
2007, while the number of PhD Students is still steadily increasing (MENSR, 
2014). 

The duration of the thesis is now normalized (37% of Students finish in less 
than 3.5 years and 70 % in less than 4.5 years), the decline of the number of drop-
outs (the rising proportion of “funded” theses explains partly this trend, in fact 68% 
of the Students in 2012 have received funds for their thesis, usually from public 
budge1 – 10% by CIFRE agreement2 –) and, certainly, a better monitoring of 
Students (since the establishment of the “écoles doctorales” which, however, have 
not yet implemented formalized doctoral programs, like in other countries). For 
half of them, the PhD Students were enrolled last year in a university and 40% of 
them have got before a Master’s degree (only 3% have got a diploma of 
“ingénieur”). Thus, the other half of the Students are international Students (with 
no grade get in France) or people who are returning back to studies.  

The breakdown by discipline is fairly stable since 2000: 60% in science, 25% 
in languages, human and social sciences and 14% in law, economics and 

1 For the academic year 2012-2013, 31% of PhD students were funded by the 
Ministry of Higher Education and Research (doctoral contracts), 11% by funds 
from a research organization, 8% by a local authority, 10% by CIFRE contracts, 
16%, finally, by a financing system for foreign students (from the country of origin 
or through a grant from the French government).  
2 The CIFRE system (Convention Industrielle de Formation par la REcherche) 
subsidizes any company under French law for the hire of a PhD student in the 
framework of a cooperation with a public research laboratory. The thesis must be 
completed within 3 years. The CIFRE contracts are fully financed by the ministry 
of Higher Education and Research which has delegated the National Association of 
Research and Technology for their implementation, cf. <www.anrt.asso.fr> 
(18.05.2014). 24% of CIFRE contracts were awarded in 2012 to students in 
humanities and social sciences (mainly in geography, urban planning and 
sociology) and 66% in economics, management and law. 93% succeed in their 
studies and 96% get jobs during the first year after the defense (Péraud, 2014). 
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management, which is a French peculiarity. In fact, the enrolment in doctoral thesis 
is related (must it be remembered?) to the availability and the acceptance of a 
supervisor and to the decision, often much formal, of the scientific council.  

In some “écoles doctorales”, the deficit remains chronic in term of number of 
supervisors (e.g. in sciences of management), while in others, the scientific 
councils have restricted the number of possible PhD Students to 5 for each 
supervisor (an usual number), officially to improve the monitoring of students and 
implicitly to allow many supervisors without any PhD Students to get the 
opportunity to have a real supervisory activity. This situation has been widely 
analysed, but the experience shows that it does not work: in the human and social 
sciences, for example, the student “chooses” often his supervisor regarding his 
reputation, in particular, and the adequacy of his specialities to the proposed topics 
of the thesis, while in science and technology, the funding opportunities offered by 
universities induce other types of behaviours. 

These financial aspects largely explain the differences between the proportions 
of dropouts by broad disciplines: in humanities and social sciences, the number of 
dropouts is the largest (about 60%) (Lhérété , Heloise , 2011). 

The establishment of the “contrats doctoraux” in 20093 is a fundamental 
element of the debate about the status of PhD students since during three years 
(extendable to four years), they have all the guarantees of a true contract of 
employment and a minimum wage. But all PhD students do not have such status 
and the debate remains open.  

Ultimately, 24% of the students do not have a funding system adapted to their 
position and they must, very often, work elsewhere (often as teachers, for 
example, in human sciences). Some “écoles doctorales” (especially in exact and 
applied sciences) condition the registration of the PhD student to the procurement 
of funds (which may be with a job outside of the University). This is a laudable 
intention to avoid the involvment of students in a precarious economic situation, 
but that questions some historical foundations of the European university system 
(e.g. the freedom of access to education) and that settle down whereas the 
situations between disciplines remain very uneven. Now, the professionalization of 
education is part of a new logic of the universities, but without the generalisation 
of a necessary statutory system. 

3 The doctoral contract is indeed a legal framework, established by the Decree n° 
2009-464, that a public institution may use to recruit a PhD student with an 
employment contract under public law term. This system replaces the previous 
system of research grants or of “monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur” 
(implying a reduced teaching service) and should serve as a single reference 
framework for doctorate students. 
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But what is this kind of professionalization? While the vast majority of PhD 
holders find a job relatively quickly, they do not always have the opportunity to 
enrol in a position that matches their skills, largely in France, for two main reasons: 

- The public sector, which funds much of theses, does not absorb (more) the 
outflows of PhD holders, the jobs are scarce, both in public research than in the 
universities, even if significant deficits in managerial staff persist... France has 
failed to perform a rebalancing in university employments and to support the 
evolutions of sectors and fields of study, and thus many young graduates have not 
the job they would like to get. 

- The services of research and development, in particular in the private sector, 
take on some PhD holders who, when they find a job, are less engaged in a 
research function. This situation is very worrying, because the employment of PhD 
holders in business does not follow the increase in the research budget in the 
private sector and the engineers seem favoured over PhD holders who represent 
only 13% of researchers (54 % are engineers) in 2009 (Harfi, 2013). 

It is therefore possible to identify three problems : first, it is necessary to try to 
understand the differences between the different systems in Europe and 
peculiarities of the French system, because the job market of PhD holders must be 
considered, now, in an European or global scale; then to wonder why companies 
are reluctant to hire PhD holders from the French universities and whether if some 
special arrangements could be put in place, managerial innovations in particular, 
included in the corporate social responsibility while participating in their strategic 
objectives; finally, to question about the employability of French PhD Holders, 
about the adequacy of their acquired skills, in particular, with the needs of R&D 
services. 

It seems trivial to say that PhDs are a vital human resource in the field of 
research, a priori they seem indeed to be trained for it (and not just for the training 
needs of higher education institutions). They should contribute to the 
competitiveness of companies now listed in the knowledge economy. European 
authorities are troubled with this issue, while the increase in effort in R&D is at the 
centre of policies. In addition, there would be a major waste of money while many 
PhDs find an employment less commensurate with their skills and knowledge 
acquired.  

But this situation is beyond the European context, as most countries are 
convinced since 1990 that higher education and scientific research are central to 
economic prosperity (and social?) with the increase in the general level of study a 
population. Thus, the annual output of PhDs has increased by over 50% in the 
U.S.A since 1998, nearly 40% in the OECD, but with important differences. In 
Japan, too, and while the population is lowered, the number of PhDs has increased 
by about 70%!  

The number of PhDs yet provides an indirect indication of the ability to 
innovate in a country and a too great increase could be problematic: about the skills 
of the new PhDs (in France, the contribution of foreign students is, about this 
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point, fundamental), about the funds for education and, perhaps the most 
important, about the prospective relative to the labour market. It is easy to see that 
the doctorate training is poorly connected to the demand, and stays in logic of 
offer.  

In the global and European context, a new logic imposes that of mobility, both 
by institutions, governments and the students themselves. The “Erasmus 
generation” has been studied particularly in relation to European integration 
(Come, Rouet, 2013). More generally, the mobility is seen as a way to broaden the 
cultural and linguistic knowledge to better prepare for a market that is becoming 
increasingly globalized. This posture, therefore, meets incentives and 
organizational policies. The Élysée Treaty, in 1963, already provided for the 
development of academic exchanges to participate in the Franco-German 
“reconciliation”... before the European building and integration (Gura, Rouet, 
2010).  

Many countries have implemented policies and programs to promote and 
support mobility. In the European OECD countries in 2009, 15 to 30% of doctorate 
holders had realised an international mobility in the past decade. These mobilities 
have at least two consequences from the point of view of skills and knowledge, but 
also of the labour market. Because it is also good for the PhDs to find jobs related 
to their training, even if it is not possible in their own country.  

It is an even more important approach because in comparison to the situation 
in other OECD countries, the employability of PhDs in France is specific. Indeed, 
since the early 2000s, when the employability of graduates of higher education 
increases overall with the level of education, the young French PhDs have a higher 
rate of unemployment than the holders of a Master (approximately 10% and 7% 
one year after graduation). 

 
Table 1. Unemployment rate of PhDs in France4 

 
Disciplinary fields 1999 2001 2004 2007 2010 
Mathematics, physics 5 % 5 % 7 % 9 % 3 % 
Mechanical, Electronics, 
Computer, Engineering Sciences 

2 % 2 % 6 % 6 % 8 % 

Chemistry 14 % 10 % 14 % 16 % 13 % 
Life and Earth Sciences 8 % 7 % 11 % 10 % 12 % 
Law, Economics, Management 7 % 5 % 11 % 8 % 5 % 
Human Sciences 8 % 20 % 17 % 11 % 8 % 
Together 7 % 5 % 11 % 10 % 10 % 

4 Source: Céreq, situation three years after the graduation of PhD students in 1994, 
1996, 1998, 2001, 2004, & 2007 (Harfi, 2013, p. 23). 
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Thus, the transition to stable employment can take several years and not 
necessarily with a balance between the level of education and the occupation. In all 
OECD countries, especially early in their careers, the PhDs are involved in fixed-
term contracts, often linked together some “post-doct” for several years, and then 
provide a relatively inexpensive stock of researchers for research organizations, 
especially public. But there are important differences across countries and research 
fields: PhDs are, in 2009, 87.2% in engineering, 83% in natural and medical 
sciences, but 80.6% in the human science to be under a contract of indefinite 
duration. The majority of PhDs is employed in higher education and public 
research sectors: 54% in France. How to consider a better integration within 
enterprises? 

 
3. Innovation in enterprises for the employment of PhDs 

In a changing world of increasingly rapid and an economy where any 
opportunity not quickly catched turns into a threat, the managerial innovations 
appear as universal recipes for companies, which can ensure the sustainability of 
their activities.  

The objectives of the innovation are many, varied and sometimes 
contradictory. The managerial innovations are expected to boost the responsiveness 
and the flexibility of organizations, reinforcing sometimes their directivity and 
their control system and while both emphasizing the well-being at work of 
managers and employees and their pleasure to participate in a common project. It 
should also facilitate a relationship of trust between all the different stakeholders of 
the company, at first the employees, but also the consumers, particularly in the 
context of a service relationship, and develop the cohesion and the cooperation 
among the different services. It should obviously encourage the creativity of all 
employees, particularly of the executives, but also establish and advance 
harmoniously their collective innovation capacity.  

The managerial innovation combines then all possible attitudes within an 
organization5 and must also support the involvement of various stakeholders, 
strengthen their loyalty while asking employees to be responsible and independent 
(and therefore to be capable to express themselves) and consumers to be faithful, to 
meet the demands, to give their opinion and not adopt an attitude of leakage.  

It is obvious than no managerial innovation can achieve all these goals as 
varied: depending on the number and on their effectiveness, it will be major or not. 
For example, the declination of the Internet in the productive system is a major 
managerial innovation but the implementation of an efficient billing system is a 
minor managerial innovation unless it ensures a market leadership, as was able to 
do the Sodexo company that offer its own free billing system to its competitors, 
thereby imposing its standards to the market. 

5 Cf. the model exit, voice, loyalty (Hirschman, 1972). 
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It is difficult to classify the innovations according to their objectives, because 
we must wait for the results to verify the correctness of the choice. Thus, the 
generally proposed typology rather relies on the type of managerial innovation. 
Conventionally, the managerial innovation is based on the modification of a 
process, a product or a context. It is part of a strategic approach even if the strategy 
implementation may be emerging and if the "real" innovation results more a 
chance than a plan or a foresight, or even constitutes a pre-existing response to a 
problem that has not yet appeared. The order of appearance is then more important 
for the adoption of the final implementation than the effectiveness of each 
particular solution, as in the model of the dustbin of March, Cohen and Olsen 
(1972). 

The managerial innovation can be strategic when it introduces a new business 
model, like, for example, IBM that pass from product to service. It can be 
structural when based on a transformation of the organization, of its size, its mode 
of governance. It may be in this case at the initiative of the company and/or 
externally imposed. Recent developments in France of the University and notably 
of the groups of institutions provide good examples of such structural managerial 
innovations.  

The managerial innovation may be systemic when it results in the partial or 
total modification of the process or of the information or production system. The 
difficulty of such innovations is to be accepted by all stakeholders because the 
general improvement can cause particular damages.  

The managerial innovation can be simply technological. Thus in France the 
computerization of public and private administrations and services was seen 
initially as a simple managerial innovation before than an official report explains 
that it is a societal transformation (Nora, Minc, 1978).   

The company being an actor more concerned with his environment, managerial 
innovation can also be social (societal). Some changes of habit or behaviour, taking 
into account their social responsibility, of their citizenship, of the evolution of their 
culture, are all elements which form the basis of possible managerial innovations 
for business. Therefore, the managerial innovation can involve many areas and 
functions of the company.  

The integration of PhDs is a strategic managerial innovation, not only because 
it marks the entry of the company in the knowledge economy and therefore a 
change of perspective and environment, but also because it have some effects on 
three key areas of business:  

- The management of human resources, because the integration of a very 
specific category of employees even in companies where R&D function is 
important, even vital, is an aspect that should be given special treatment. An 
increased of the potential level of skills permitted by this integration must be able 
to be translated into reality by raising individual skills and by a greater 
effectiveness of their collective application. 
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- The organization in itself, because the integration of PhDs in a company 
poses some specific problems. How to avoid, with the hiring of a PhD, even for a 
limited period, to break the equilibriums, the habits, the routines that can be 
effective? How to articulate this hiring with a boost of a team, the birth of projects, 
the taking of new initiatives? How to do to reduce the fears of non-skilling of PhDs 
that could become barriers to change or cause declines on positions acquired and 
denial of evolution? How to do not to consider that the reorganization 
(reengineering), if necessary, is a sanction vis-à-vis of previous behaviours before 
integration? 

- The social responsibility of the enterprise. All business leaders in France are 
convinced that research and development of a country are essential to its 
competitiveness, as mentioned above. All are convinced that the future level of the 
research depends on the number of PhDs produces by the university system. They 
also all share the idea that the quality of the national education system is a key 
success factor in “the clash of nations” and a condition for success in the 
knowledge economy. Again, for them, the number of PhDs is a good indicator of 
quality. All are collectively convinced of the merits of the integration of PhDs in 
the business. Yet few of them, even under a policy of social responsibility, provide 
individually the means to do so, despite the many measures put in place by the 
State, the regions and the employer organizations (Côme, 2011). 

In a world where the mastery of skills is an undeniable success factor, the 
integration of PhDs is potentially a high managerial innovation both in the field of 
social responsibility of the business, in the management of human resources or in a 
strategic point of view. 

Many studies (especially from UEA) show that PhDs do not always have the 
skills and knowledge adapted to professional situations. In the United Kingdom, 
the Netherlands or the Austria, a "professional doctorate" was established to 
provide the skills and knowledge needed to increase employment opportunities 
outside academia. It is more then than just produce original research, but to 
develop generic skills and interdisciplinary approaches. Countries like Slovakia 
and Poland have also reformed their doctorate programs in this direction by 
implementing specific curricula that encourage doctorate students to obtain credits 
with performing tasks such as organizing conferences and seminars, sometimes 
collectively, or to succeed a professional internship in a company. In other 
countries, such as Germany and Ireland, the production of knowledge connects the 
university with the private companies, which is often realised, in France, in 
management science in particular. Thus, doctorate students must learn to solve 
problems in an interdisciplinary context, often mobilizing networks. It then 
remains to hope that these PhDs will mobilize and transfer knowledge. 

In France, five main categories of skills seem to be necessary for the 
sustainability of the strategy for future development of enterprises, unanimously 
requested by the leaders: innovation and creativity, risk taking and acceptance of 
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failure, situational leadership, sharing resources and information and diversity 
(Perret, 2010). 

The study conducted globally by the Economist Intelligence Unit (2011) also 
confirms the problems of the labour market for employment oriented to knowledge 
and innovation. The resilience, the adaptability, the intellectual agility, the control 
of a plurality of approaches is all some qualities which can enable the enterprise to 
avoid the danger of the changes and to participate in innovations. They are 
characteristics of rare and strategic profiles, particularly sought. Those 
competencies should be owned by PhD holders. Enrol in a doctorate project for 
several years, without being sure to complete and often without specific funding, at 
least in the humanities and social sciences, reveals an ability to take risks, to be 
able to accept a failure, adaptability, an intellectual agility, especially when the 
chosen theme is innovative or when a thesis is carried out in co-supervision. To 
complete a thesis project involves certain skills in terms of creativity, innovation, 
listening, communication, but also about data searching and to meet deadlines. 

Nevertheless, the enterprises, including French, struggle to realize these skills. 
For Marcelline Bangali from the Bernard Gregory Association, “60% of employers 
believe that university programs do not prepare PhD holders to work in the private 
sector” (Noury, 2010). The doctorate is thus synonymous of a hyperspecialization 
that does not always attract recruiters. The companies consider the PhD holder as 
an expert in a very limited field of research, which can hardly change, and can only 
be used in the R&D functions, unlike engineers who are seen as specialists of 
methods and procedures and known to be able to adapt in all business functions. 

The transversal skills, behavioural, cognitive of the PhD holder, as its potential 
for adaptation or his technical skills are ignored by managers. In addition, when 
hiring directly depend on the services of HR, the PhD holder appears as a solitary 
and independent researcher who does not fit easily into a team.  

The diversity of doctorate programs and the heterogeneity of the thesis work 
(which common aspects between an experimental laboratory work and an archival 
research in history?) reinforce this difficulty of perception, as opposed to the 
engineer study programs, clearly identified through the work of the “Commission 
des Titres d’Ingénieur”. It is also true that PhDs have difficulties to define, by 
themselves, their skills and often ignore their ability to perform many tasks that 
could be interesting for enterprises.  

This mutual ignorance has dramatic consequences in France while in Canada 
on 3000 PhDs trained each year, 83% are recruited by private companies, in France 
this percentage is much lower, although it is increasing. 

According to the “Centre d’Analyse Stratégique”, only 46 % of PhD graduates 
in 2004 work in the private sector in 2007 (they were only 34% of graduates of 
1994 to take a position in a private company in 1997). However, this same analysis 
highlights that the insertion of the PhDs is more difficult in France than elsewhere 
in Europe and in the world. Harfi (2013) and Auriol (2010) explained in particular 
this situation by the low levels of private investment in research and development. 
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Birraux and Le Déaut, in their parliamentary report, note the lack of interest from 
enterprises to PhDs who are “often shunned by companies while in many other 
countries they are the heart of the innovation system” (2012, p. 98).  

This situation is also aggravated by the lack of recognition of doctorates in 
collective agreements and the lack of definition in the National Directory of 
Professional Skills. Thus, the starting salary of PhD holders is generally lower than 
that of graduates from engineering schools, which contributes to the project still 
important to consider an academic career for PhD students (nearly 90% of them). 

Bring together the PhD holder and the company seems to be worth to explore 
and to develop. The CIFRE contracts (see above) demonstrated for 30 years their 
relevance to both parties (PhD students, companies and public research). Since the 
creation of the system in 2009, 12,746 CIFRE contracts were signed and 1500 
CIFRE contracts are signed annually, with a success rate of 88% (thesis) and 
especially a professional insertion rate of more than 90% during the 6 months after 
the graduation. 

Mutual understanding between the PhD holder and the enterprise, provided 
that the interaction between universities and industry is effective, is the key to a job 
in the private sector, as confirmed by the European survey "Collaborative doctoral 
Education" (2009). However, this interesting device remains focused on Paris and 
Lyon.  

Their initiatives participate in reconciliation between businesses and doctorate 
programs, as the program labelled “Compétences pour l’entreprise”, proposed by 
the “Conférence des Directeurs d’Écoles Françaises d’Ingénieurs”, and divided 
into 2 parts (70% courses and 30% inside the enterprise) or organization of 
meeting between students and enterprises in the frame of a “Pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur” (association of high education institutions) for example 
the so-call “doctoriales”.  

The project “CAREER” of the team from Adoc Talent Management precisely 
is design to allow the identification of the skills of doctorate holders interesting for 
enterprises (Durette, Fournier, Lafon, 2012). Both parties (PhDs and recruiters) can 
find a common language to discuss, which is an important step.  

The investigations of Cereq (Calmand & Recotillet, 2013) also help to identify 
the skills of the PhDs and their suitability for employment. They assess the skills 
acquired during the studies and compare them with the skills needed in the job held 
five years after the defense of the thesis. They observe seven competencies: 
scientific, innovation capacity, communication, management and team leadership, 
project management, adaptability. 

The PhDs have major scientific expertises. It is not a surprise, but this situation 
leads to a “surplus” of skills for the occupied position. However, they have a 
deficit of skills in management and in leadership in team. But their strong ability to 
adapt, core competency that is required, allowing them to be recruited and to 
acquire at least five of the seven skills, five years after being hired. This is 
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evidence of the common interest of the enterprises and the PhDs for a successful 
integration. 

All these information, in the condition to be relayed, must convince the 
enterprises of the interest to recruit a PhD holder and can only be beneficial to the 
employability of these. For example, the workshop “Accompagnement des 
docteurs dans la vie active (Supporting PhDs in working life)” organized as part of 
“Journées Nationales de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (National 
Day for Orientation and Professional Integration)” in Le Havre in 2013 identified 
many initiatives taken in this direction by some academic services for guidance and 
employability: “insertion” modules, seminars, workshops, partnerships with 
employers’ organizations, etc. 

But the mutual information and the mutual understanding are not sufficient. 
The manager must take this step, and convince his staff as the shareholders of the 
interest for the enterprise to recruit a PhD holder. 

It should mobilize social responsibility of enterprise: the company is not 
independent of its environment and the strategic management requires being 
concerned, a minima with a monitoring (business intelligence) or by an 
anticipating (prospective studies, scenario development), a optima to acting on it 
allowing it to evolve (proactive strategy). 

The level of training is the key element of a globalized knowledge economy 
(World Bank, 2003). In the knowledge society, the weight and the effectiveness of 
national research and training systems help to highlight competitive advantages for 
companies engaged in global competition. Indeed, “both individual 
competitiveness (of the worker, his employability) as collective depends more and 
more of the competencies (skills) and of the human capital held” (de 
Meulemeester, 2003). 

The economic growth is dependent on the production and mastering of new 
knowledge, with the effectiveness of its transmission through education and 
training, through dissemination, their use and their generalization in both 
production systems and consumption patterns.  

In a given territory, the increase of the number of PhDs inside the enterprises 
enhances the diffusion of new technologies, of new methods and of adaptability of 
the production system, or, at least, indicates that these concerns are pervasively 
present in their leaders. It is easy for leaders to be convincing when they highlight 
the participation in the common process of production and of dissemination of 
knowledge to justify the recruitment of PhDs. Therefore, the role of the enterprise 
in this positive evolution of the territory is not only a struggle against the 
competition for the control of key strategic factors, but also an internal challenge 
for the enterprise, the opportunity to collective mobilization, a common challenge 
whose success depends on the involvement of employees, of the managerial know-
how and of the art of communication of the leaders. This argument, of social 
responsibility type, about the need to increase the level of competence of the 
enterprise, is even better seen as the democratization of the higher education has 
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allowed entry in the University to many children of employees and workmen. So 
there is a strong likelihood that the staff feel directly affected by this support to the 
University and young graduates. 

There remains that integration of PhDs, even if it is well received, can cause 
some problems of organization and human resources management. At first, it may 
conflict with the rooting strategies of leaders. To avoid any disputes and to keep 
the control under innovations, the leaders who aspire to remain in their positions 
use their networks, particularly the Alumni, to recruit employees from the same 
model of training and therefore less likely to question the used methods. The 
arrival of PhDs, with other work habits, a different language, more autonomy, 
often a sharp critical mind, can stop this fine mechanics. The integration of PhDs 
should participate in a strategic decision involving the highest level of corporate 
governance. 

 
4. Change the public policies, the training systems and the governance of 
enterprises 

Throughout Europe, and within the space of the Bologna Process, the reforms 
of the higher education systems have been shaped by political and economic 
factors that have far exceeded the university, and in particular as regards to the 
doctorate programs.  

Since the early 2000s, the questions regarding the nature of doctorate training 
systems, the institutional structures, the funding for study periods, the statutes of 
the students and their employability are in the centre of these reforms. The 
individual approach (individualized), with an exclusive relationship between a PhD 
student and a supervisor, is becoming slowly a collective institutional logic. A 
system of institutional training gradually replaces now gradually the logic of 
support of a master to a disciple. It is not only an extension of the system of 
research in experimental laboratory, where the works are collective, to the PhD in 
the humanities and social sciences, but a paradigm shift.  

But this evolution is incomplete because, in France in particular, the question 
of the status of students is not settled completely (except to establish de facto a 
numerus clausus, what some scientists tend to do in some “écoles doctorales” that 
accept only “funded” PhD students), and especially that question of the relation to 
employment, as described above. 

This is an issue that concerns institutions, governments, enterprises and PhDs. 
The doctorate training must (should) meet the needs of the labour market beyond 
the needs of universities and public research. The increase in the number of PhDs 
is certainly a sign of progress in the knowledge society, but must be linked with a 
functioning and with some structures avoiding downgrades and disqualifications 
on one hand, and a waste of resources and skills, on the other hand. The 
governments must put in place some appropriate policies to improve this situation. 
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The labour market for PhDs seems to be improving gradually. PhDs manage to 
integrate into the labour market, but so far the situation is not optimal, from the 
side of the training or from the side of the employers who must develop managerial 
innovations, particularly in the context of their social responsibility.  

It is up to doctorate programs to innovate, for example by adapting solutions 
attempted in other countries. In particular, it is interesting to strengthen the 
presence of the private sector in universities and training programs, not just in 
science and technology, a development that will strengthen the determination of 
the companies to ensure their social role. 
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Abstract. Intellectual capital is a topic which is increasingly interested and attracted the 
attention of organizations. The use of certain means or methods for measuring intellectual 
capital becomes a management tool of high value as it allows to capture those elements that 
contribute significantly to the creation of profit and in many cases the formation of 
competitive advantages. This report provides a brief summary of the main efforts made 
towards the search for methods and tools that allow you to measure, identify and manage 
intellectual capital as well as some of their advantages and limitations, similarities and 
differences. 
Keywords: Intellectual capital, measurement, instruments, methods, tools. 
 
1. Въведение 

През последните десетилетия се появиха различни управленски подходи, 
целящи да предложат на ръководителите алтернативни инструменти за 
справяне с динамиката и непредвидимостта на околната среда, в която 
компаниите се борят да заемат конкурентни позиции - Бенчмаркинг, BSC, 
Управление на знанията, Реинженеринг, TQM, Кайзен и т.н. Според Jofré [1] 
„тези подходи не произхождат от лабораториите, а от практиката. 
Организациите с най-големия успех в света са тези, които се стремят 
посредством тях да въвеждат иновации и да постигат конкурентни 
предимства. Ето защо ръководителите се опитват да ги внедрят, а не защото 
са едно академично упражнение”. С настъпване обществото на знанието и 
ускореното развитие на технологиите и комуникациите, измерването на ИК 
предизвиква огромен интерес както в управленската общност, така и в 
академичните и научните среди. В литературата по темата се използват 
термините нематериални активи или нематериални ресурси, нематериален 
капитал или интелектуален капитал (ИК), за да се посочи един конгломерат 
от елементи с нематериален характер, който създава стойност за 
организацията. Или това е „съвкупността и синергията на всички знания, 
които обединява една организация; всичкият опит, акумулиран в нейните 
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съставни части; нейната мотивация и ангажимент; всичко което е постигнала 
по отношение на взаимовръзките, процесите, откритията, иновациите, 
пазарната позиция и въздействието върху обществото” [2]. 

Най-важната характеристика на икономиката в края на XX век е 
фундаменталната роля, която играят нематериалните активи като източник на 
създаване на стойност в предприятията. Казуси като този с Philip Morris 
всеки ден са все по-често срещани: през 1988 год. придобива Kraft за 12 900 
млн. USD, когато счетоводните баланси са готови се оказва, че Philip Morris е 
придобил 1300 млн. USD в капитално имущество: фабрики, собственост, 
запаси (като сирене Velveta) и т.н. Останалото, нематериалните активи или 
търговският фонд, се равнявало на 11 600 млн. USD [3]. 

Измерването на ИК възниква в отговор на разбирането, че други 
фактори, различни от тези, които традиционно се отразяват в счетоводните 
записвания, представляват реални конкурентни предимства за организациите. 
Много от тези неизвестни фактори се разпознават под името търговски фонд 
или принадена стойност (goodwill) в традиционното счетоводство, 
преодолявайки разликата между счетоводната и пазарната стойност. С 
течение на времето тази разлика става все по-голяма вследствие нарастване 
ролята на нематериалните активи, поради което целта на измерването на ИК 
е откриването и управлението на стойностите, скрити в споменатата разлика. 
Въпреки нарастващото значение на нематериалните активи като източник на 
конкурентни предимства, информацията за тях е оскъдна. Това се дължи в 
голяма степен на рестриктивните реквизити, установени от счетоводните 
норми. Като следствие финансовите отчети все по-малко адекватно отразяват 
финансовото състояние на предприятията, тъй като информацията, изготвена 
и осигурена от организациите, се базира на традиционните материални 
инвестиции в дълготрайни активи, когато все повече създаването на стойност 
се основава на инвестиции в нематериални активи. Така възниква проблема с 
измерването - въпрос с голяма сложност, обусловена от характерната 
неосезаема природа на елементите, които съставляват ИК. В търсенето на 
изход изследователите разработват различни методи, които могат да се 
групират в следните категориите [4]: 1) Измервания на организационно 
равнище - те се стремят да намерят една уникална стойност на ИК, която да 
улови синергичния ефект на елементите на ИК на организационно равнище, 
предоставяйки бързо и глобално измерване на прогреса и стойността; и 2) 
Измервания на оперативно равнище или компонент по компонент - тук се 
включват онези предложения, които се базират на идентификация на 
елементи или компоненти на ИК и на специфични индикатори за всеки един 
от тях, което позволява да се постави всяко измерване на различни 
оперативни равнища, вземайки под внимание, че всеки един от тях има 
различна важност и полза на различните равнища на организацията, така 
както в процеса на вземане на решения. 
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2. Измервания на организационно равнище или глобални измервания 
2.1. Отношение между пазарната стойност и счетоводната стойност. Според 
Stewart [5] най-простото измерване, но не най-доброто на ИК е разликата 
между пазарната стойност и балансовата стойност на предприятието. 

Ограничения: Простото изваждане на балансовата от пазарната стойност 
игнорира външни фактори, които могат да повлияят на пазарната стойност 
(дерегулации, условия за доставка), така както и информацията, която 
формира представите на инвеститорите относно потенциала на 
предприятието за генериране на приходи (индустриалните политики, влияние 
на средствата за комуникация и т.н.) [6]. Слабите страни са: 1) Пазарната 
стойност е променлива и се влияе много от фактори, които организацията не 
контролира. Напр. ако Федералният резерв на САЩ повиши лихвените 
проценти и курса на акциите на Microsoft падне с 5% - Означава ли това, че 
ИК на предприятието е загубил стойност или че цялата разлика е била ИК? 2) 
Понякога съзнателно се намалява счетоводната и пазарната стойност на 
предприятията - за да насърчи инвестициите в нови съоръжения данъчната 
служба на САЩ позволява на предприятията в определени граници да играят 
с методите за амортизация, т.е. те могат, за да докажат по-големи или по-
малки печалби спрямо реалните. 3) Ако е известно, че дадена организация 
има Х млн. лв. в нематериални активи, какво може да направи ръководителят 
или инвеститорът, за да използва тази информация? Това сведение не дава 
информация в какви елементи се разпределя тази стойност и следователно не 
предоставя информацията, която позволява нейното управление [7]. 

Ползи: Резултатът от това отношение, съчетан с други инструменти, 
може да се използва за сравнения с конкуренцията и за проследяване на 
развитието, ако се допусне, че споменатите външни фактори, като лихвените 
проценти и борсовите индекси засягат всички предприятия от един отрасъл 
по такъв начин, че намаляването на съотношението между пазарната 
стойност и счетоводната стойност във времето и сравнена с конкуренцията да 
е предупредителен знак за ръководителите и инвеститорите [6]. 
2.2. Q модел на Тобин е разработен от J. Tobin, като средство за предсказване 
решенията за инвестиции в предприятията, независимо от 
макроикономическите фактори. Този метод съпоставя пазарната стойност на 
даден актив с неговата възстановителна стойност. Ако q е по-малко от 1, т.е. 
ако един актив струва по-малко от своята възстановителна стойност е 
неправдоподобно предприятието да закупи повече активи от този вид. 
Напротив, по-голяма е вероятността предприятието да инвестира, ако сходни 
активи струват повече от тяхната възстановителна стойност. Въпреки че Q 
моделът на Tobin в оригиналния си вид не се отнася за ИК, то той 
представлява добро мерило за същия. Ако q е високо (напр. 2) предприятието 
получава извънредно високи печалби от този клас активи. В този смисъл q е 
мярка на онова, което икономистите наричат „монополна рента”, т.е. 
способността на предприятието да постига приходи над очакваното, тъй като 
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притежава нещо, с което не разполага никой друг (структури, служители, 
клиенти), което му позволява да постига по-добри резултати от останалите. Q 
може да се изчисли за определен актив, сграда, цялото предприятие. 

Ограничения: При все това този модел е подчинен на същите външни 
променливи, които оказват влияние на пазарната цена, точно така, както при 
метода пазар/счетоводни документи [6]. 

Ползи: С този модел се неутрализира действието на различните политики 
за амортизация и е по-реален, когато се използва, за да се сравняват сходни 
предприятия в даден период от време [5]. 

Тези два метода са подходящи за сравнения в рамките на една и съща 
индустрия; при предприятия, обслужващи еднакви пазари и със сходни 
материални активи; и за да се проследи развитието в рамките на две години. 
2.3. Изчисляване на Нематериалната стойност (ИСНА)  

Изледването NCI Research на Evanston Business Investement Corp., Illinois, 
начело с T. Parkinson, намира елегантен начин да присвои парична стойност 
на нематериалните активи. Групата Parkinson постулира, че „пазарната 
стойност на предприятието отразява не само неговите осезаеми материални 
активи, но освен това и един компонент, който може да се припише на 
нематериалните активи”. За да се открият активите, които създават тази 
допълнителна стойност, групата адаптира метода, който се прилага за 
измерване стойността на търговската марка (ТМ): ТМ създават икономически 
ползи за своите притежатели, като осигуряват по-голяма възвръщаемост на 
капитала спрямо конкурентите, които не притежават тези ТМ. Пресмятането 
на тази разлика позволява да се изведе стойността на ТМ. Ако се приложи 
този критерий към предприятието: стойността на нематериалните активи е 
равна на капацитета на едно предприятие да превъзхожда конкуренцията, 
която притежава сходни материални блага. Процедурата е: 1) Изчисляване на 
средните приходи преди плащане на данъци за 3 год. 2) Определяне от 
счетоводния баланс на средната стойност на материалните активи в края на 
годината, за 3 год. 3) Разделяне приходите (1) на материалните активи (2), за 
да се получи възвръщаемостта на активите. 4) Проверка на средната 
възвръщаемост на активите (ROA) за сектора за същите 3 год. (Ако ROA е 
по-малка от средната за сектора, то методът е неприложим). 5) Изчисляване 
на „свръхрентабилността”. Умножаване на средната за отрасъла ROA по 
материалните активи на предприятието. Получава се колко печели средно 
предприятието от материалните си активи. Изваждат се печалбите на 
предприятието преди плащане на данъци (1). Излишъкът на предприятието е 
разликата между това, което печели предприятието от активите си и това, 
което печели предприятието средно за отрасъла. 6) Плащане на данъците. 
Изчисляване на данъчните ставки на средните печалби за 3 год. и 
умножаване по свръхрентабилността. Изваждане на този резултат от 
свръхрентабилността, за да се получи числото след плащане на данъците. И 
този резултат е първият, който може да се присвои на нематериалните 
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активи. 7) Изчисляване на нетната фактическа стойност на премията. За тази 
цел се разделя премията на един съответстващ процент, напр. цената на 
капитала на предприятието И това е изчислената стойност на нематериалните 
активи. Тази стойност не е пазарната. Тя обикновено е по-висока, защото 
отразява какво ще струва на купувача да създаде тези активи от нулата. 
ИСНА е мерило за способността на предприятието да използва 
нематериалните си активи, за да превъзхожда конкурентите от своя отрасъл. 

Предимства: Позволява да се съпоставят предприятия, които използват 
проверени финансови данни. Дава възможност за сравнение на дъщерните 
компании на дадено предприятие от един и същ отрасъл. Ако ИСНА е 
намаляваща - това е сигнал за предприятието да подсили стойността на 
своите нематериални активи. Ако ИСНА е във възход - предприятието 
генерира капацитет за създаване на бъдещи парични потоци. 

Ограничения: 1) Използването на средната ROA за индустрията като 
основа за определяне свръхпостъпленията - по принцип средните стойности 
изпитват външни проблеми и могат да доведат до прекалено висока или 
ниска ROA. 2) Цената на капитала на предприятието ще диктува настоящата 
нетна стойност на нематериалните активи. Въпреки това, с цел ИСНА да 
бъде сравнима с индустрията, трябва да се използва средната за индустрията 
стойност на капитала по отношение равнището на намаление при 
изчисляване на настоящата нетна стойност. Тук отново възниква проблема 
със средните величини. Ефективност й е между предприятията от един и същ 
сектор, размер и със сходни материални активи [6]. 
2.4. Моделът Икономическа добавена стойност (EVA) - е измерител за 
финансовите резултати, който съчетава познатата концепция за остатъчния 
доход с принципите на модерните корпоративни финанси и по-специално, че 
всеки капитал има цена и приходите повече от цената на капитала създават 
стойност за акционерите [5, 6]. EVA е нетната оперативна печалба след 
данъчно облагане (NOPAT) минус капиталовите разходи. Ако 
рентабилността/възвръщаемостта на капитала на едно предприятие 
надвишава неговите капиталови разходи се създава действителна стойност за 
акционерите. Предприятията, които последователно генерират високи EVA 
са тези, които функционират по-добре и са високо ценени от акционерите. 

Ограничения: Моделът EVA не е точно измерител за ИК. Това е мярка, 
използвана за класифициране на предприятията, може да се използва за по-
добро управление, но неговата ефективност е само за целите, за които е бил 
разработен. 

 
3. Измервания на оперативно равнище или компонент по компонент 

В търсене на методи, които допринасят за обективно измерване 
управлението на ИК, в последните години се предлагат различни модели, 
които правят опит да отразят величините и компонентите, чрез които да се 
измерва, управлява и определя ИК (табица.1). 
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Таблица 1. Хронология на основните модели на ИК 
 

Год. Модел Измерения на интелектуалния капитал 
1990- BSC Финансова Вътрешни Потребители Познание и 
1996 (Kaplan&Norton) переспектива бизнес процеси   развитие 

1992- Scandia Navigator Човешки к-л Структурен капитал 
1996 (Edvisson&Malone) Процесен к-л Организац. к-л/ Иновационен к-л К-л клиенти 
1996 Technology Broker Активи, конц. Активи от Активи на инт. Активи на 

  (Annie Brooking) в индивида инфраструктурата собственост  пазара 

1996 
Canadian Imperial 
Bank (Hubert Финансов Човешки Структурен Капитал 

  Saint-Onge) капитал капитал капитал клиенти 

1996 
University of Westn 
Notario (Bontis) Човешки к-л Структурен к-л Потребителски/клиентски к-л 

1997 
Intellectual Assets 
Monitor Компетенции на персонала Вътрешна Външна 

  (Sveiby)     структура структура 

1998 INTELEC Човешки капитал Структурен Потребителски/ 
  (Euroforum Escorial)     капитал Клиентски к-л 

1998 Модел на страт. Човешки Структурен капитал Потребителски/ 

  у-ние по компет. капитал Организационен Технологичен клиентски 
  (Bueno)   капитал капитал капитал 

1998 Drogonetty  Човешки капитал: 1. Компетенции; Структурен капитал: 1. Взаимовр.; 
   & Roos 2. Отношение; 3. Инт. съобразит. 2. Организация; 3. Инов. и развитие 

1998 Dow Chemical Човешки к-л Организационен к-л Клиентски к-л 
1998 Модел GCI  Човешки Структурен Интелектуални Доп. управл. 

  (Sullivan) капитал капитал Активи активи 
1999 NOVA Човешки к-л Орган. к-л Социален к-л К-л инов. и обуч. 

2000 The Value Explorer 
Активи, 

субсидии Опит и скрити Норми и Технология и  
  (Andriessen&Tiessen) Процеси знания общи ценности явни знания 

2001 ICBS  Операции/ Функц. на интел. к-л/ Иновации/ Иновации на интел. к-л 
  System (Viedma) Benchmarking system (OICBS)  Benchmarking system (IICBS) 

1998- MERITUM Човешки Структурен Потребителски/клиентски 
2002 Project  капитал капитал капитал 

2002 Nevado-López Човешки к-л Капитал R&D Търговски к-л Комун. к-л 

  
(Univ. Castilla La 
Mancha) К-л процеси, продукти и услуги Неконкретизиран капитал 

2002- Модел  Човешки к-л Структурен капитал: 1. Орган. Потребителски/ 
2003  Intellectus Социален к-л капитал 2. Техн. капитал Клиентски к-л 
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3.1. Модел BSC - състои се от финансови и нефинансови показатели, 
които имат за цел да измерят резултатите на организацията, интегрирайки ги 
в таблица, която позволява да се анализира взаимозависимостта между 
нейните елементи, така както и свързаността със стратегията и визията. 

3.2. Модел на Скандия - показва връзката между скритите активи на 
организацията и финансовите променливи, отчитайки измеренията минало, 
настояще и бъдеще. Дава информация, която допълва финансовите отчети, 
посредством поредица от качествени и количествени показатели. Описва 
създаването на стойност и стратегическото развитие на организацията. 
Предлага уравнение за пресмятане на ИК в парично изражение: ИК=С*i. 
Уравнението се базира на хипотезата, че инвестициите за бъдещето са 
ключови за бизнес успеха в дългосрочен план. С (абсолютна променлива): 
инвестициите, реализирани, за да се подобри конкурентоспособността на 
предприятието и способността му за постигане на бъдещи печалби и ползи. i 
(ефективна променлива): автентичният детектор на уравнението, свързва 
споменатите инвестиции с фактическото им поведение. За изчисляване на i се 
оперира със средните проценти на показателите ефективност (пазарен дял, 
мотивация на служителите). За определяне коефициента на ефективност се 
използва средната стойност на споменатите показатели: i= n/x, (n е сборът от 
стойностите на показателите за ефективност, а x е броят на показателите) [8]. 

3.3. Technology Broker – пазарната стойност на предприятието е сумата 
от материалните активи и ИК. Моделът не стига до дефиниция за 
количествените показатели, но се основава на ревизия на списък от 
качествени въпроси. 

3.4. Моделът на Canadian Imperial Bank се базира на идеята, че 
откривайки скритото познание, предприятието може да намери формите за 
изграждане на една динамична вътрешна сплотеност. Ясно доказва 
взаимовръзката между генерирането на капитал от познания, неговото 
измерване и организационно обучение. Не предлага индикатори. 

3.5. The University of Western Ontario разглежда взаимовръзката причина-
следствие на ИК и бизнес резултатите. Взема под внимание масива на 
човешкия капитал като обяснителен фактор. Не предлага индикатори. 

3.6. Мониторинг на нематериалните активи - информира за стойността на 
човешките ресурси, като интегрира способностите на служителите, 
вътрешната и външната структура като масиви, които повишават стойността 
на организацията и идентифицира финансови и нефинансови показатели. 
Реализира план за представяне на ИК като допълнение на финансовите 
отчети посредством Баланс на нематериалните активи [9]. 

3.7. Моделът Intelec предлага процес на идентифициране, подбор, 
структуриране и измерване на активите, досега не оценявани, като 
установява масиви, елементи и показатели с нефинансов характер. Опитва се 
да се да определи реалната стойност на организацията, както и да информира 
относно способността й да генерира устойчиви резултати, да прави 
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непрекъснати подобрения в дългосрочен план. Реализират се пилотни 
приложения в предприятия като Finanzia (BBV), TSAI (Telefónica) и др. 

3.8. Моделът на стратетическото управление по компетенциите доказва 
взаимовръзката на ИК и стратегическото управление по компетенциите, като 
обяснява всеки един от неговите компоненти като съвкупност от базови 
комптетенции различни от тези с технологичен, организационен и личностен 
характер [10]. Определя масиви, но не предлага индикатори. Въвежда 
уравнението: CI=CH+CO+CT+CR, където CI-интелектуален капитал, CH–
човешки капитал, CO–организационен капитал, CT–технологичен капитал и 
CR–потребителски/клиентски капитал. 

3.9. Drogonetti & Roos изучават приложението на концепцията за ИК в 
програмата Business Network Programme в AusIndustry. Предлагат финансови 
и нефинансови показатели, добавят информацията относно потока на ИК до 
склада. Измерването на потоците се усложнява. 

3.10. Моделът Dow Chemical разработва методология за класифициране, 
измерване и управление на портфолиото от патенти на предприятието. Тази 
стъпка Dow Chemical разширява до измерване и управление на останалите 
нематериални активи на предприятието. Представлява частично приложение 
на измерването на ИК, като се фокусира първоначално върху укрепване на 
своя основен източник на печалба: управлението на патенти. 

3.11. Моделът GCI се основава на концепциите за човешкия и 
структурния капитал и интелектуалните активи и инкорпорира допълнителни 
бизнес активи, вземайки под внимание аспектите на организацията, които се 
използват за създаване на стойност в процеса на пускане на пазара. Моделът 
набляга на систематичните взаимовръзки вътре в предприятието и разглежда 
ИК от гледна точка на извличането на стойност. 

3.12. NOVA е модел с динамичен характер, който разглежда в цялост 
наличностите и потоците на ИК в различни периоди от време и показва с 
графики какъв ще е ефектът, който има всеки масив или компонент на ИК 
върху останалите. 

3.13. Моделът The Value Explorer има за цел генериране на информация 
за процеса на вземане на стратегически решения относно онези комбинации 
от нематериални активи, които създават стойност в дългосрочен план и 
устойчиви конкуренти предимства. Въвежда като приоритет за успеха 
връзката между основните компетенции и стратегията на организацията. 

3.14. ICBS: този модел или система за бенчмаркинг на ИК взема под 
внимание стратегическата визия и се базира върху фокусиране на ресурсите и 
капацитета. За тази цел моделът се разделя на две: OICBS - Система за 
бенчмаркинг на ИК по отношение на операциите и IICBS - Система за 
бенчмаркинг на ИК по отношение на иновациите. 

3.15. Проектът Meritum изучава природата на нематериалните активи и 
създава „Насоки за управлението и разпространението на информацията 
относно нематериалните активи”, като предлага фази на въвеждане, 
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елементи, показатели, структура на доклада за ИК и как да се реализира 
неговото проследяване. 

3.16. Nevado - López е модел изграден от всички елементи, свързани с 
човешкия и структурния капитал, инкорпориращ едно ново измерение – 
неспецифициран капитал, който обхваща онези елементи, които не могат да 
се изяснят, поради трудността да се улови синергията между масивите и 
елементите [11]. Концепцията за проблема се разработва посредством 
хипотетичен модел. Предлага се уравнението: CI=α (CH iH)+β[a (Cp ip)+b(Cc 
ic)+c(CM iM)+d(CID iID)]+(CNE+FE), където: ИК=Човешкия 
капитал+Структурния капитал+Неконкретизирания капитал; Структурния 
капитал=Процесния капитал (Cp) +Търговския капитал (Cc) 
+Комуникационния капитал (CM) +Капитала за иновации и развитие (CID); 
CNE: Неконкретизирания капитал; FE: спекулативен фактор. 

3.17. Моделът Intellectus развива холистичен модел за измерване и 
управление на ИК. Предлага три базови компонента на ИК. 

Сравнението между моделите за измерване и управление на ИК улеснява 
идентифицирането на ключовите тенденции и позволява разработването на 
интегриращата визия на главните елементи на един модел на ИК (табл.2.). 

 
Таблица 2. Сравнение между основните модели на ИК 

 
ПРИЛИКИ РАЗЛИКИ 

* Поява и развитие в средата и края на 
деветдесетте години. 
*Заинтересованост от организационните 
нематериални активи, базирани на 
знанието. 
* Разпознаване на трите основни 
компонента на ИК: човешки компонент, 
организационна инфраструктура и 
взаимовръзки и отношения. 
* Акцент върху тясната връзка между 
показателите и стратегията на организацията. 
* Показателите са специфични за всяка 
организация, обект на проучването. 
* Двойно предназначение: Вътрешно (на 
управлението и външно (на информацията на 
трети страни). 
* Използване на показатели за измерване и 
управление на нематериалните активи. 
* Липса на стандартни показатели и 
финансови проверки. 
* Хетерогенност в единиците за измерване 
показателите и липса на определяне на 
финансова стойност на ИК. 
* Повечето модели имат практическо 
приложение като източник на обратна 
връзка за усъвършенстване и валидиране. 

* Номенклатура от термини и названия: 
Липса на общ език. 
* Финансова перспектива. BSC, Моделът 
Skandia включват споменатата перспектива, 
докато други модели не я включват, като 
Intelec, Моделът на A. Brooking или Моделът 
на Sveiby. 
* Статичен/Динамичен фокус. Някои нодели 
(Bontis; Intelec; Dragonetti & Roos, Edvisson & 
Malone) се позовават на взаимовръзките, които 
съществуват между елементите на ИК. 
* Фокус настояще/бъдеще. Съществуват 
предложения, които изрично разглеждат 
перспективата на настоящето и на бъдещето, 
(Моделът Skandia, Intelec). 
* Предложение за групиране на 
показателите по нива. Intellectual Asset 
Monitor тредлага три типа показатели за всеки 
един от компонентите на ИК, които анализира: 
показатели за растеж и обновление, показатели 
за ефективност и показатели за стабилност. 
* Предложение за формули за изчисляване 
на ИК: Eddvisson & Malone; Eduardo Bueno; 
Nevado & López. 
* Предложение за баланси на ИК: Eddvisson 
& Malone; Sveiby; Intelec; Viedma и др. 
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4. Заключение 
1. Появата и разнообразието на методи и подходи за измерване на ИК 

свидетелства за необходимостта от неговото измерване. 
2. Двете категории представени измервания могат да бъдат въведени в 

унисон в организацията, тъй като не са взаимноизключващи се, напротив, 
едните неутрализират някои от ограниченията на другите. 

3. Измерванията с абсолютен характер улесняват сравненията на 
равнище организации, а също така и следват тяхната еволюция, въпреки че 
не показват в кои елементи се намира стойността. 

4. Измерванията компонент по компонент показват онези елементи, 
които допринасят за създаването на стойност, улеснявайки управлението на 
оперативно равнище. 

5. Разнородството в терминологията на елементите, които съставляват 
ИК затруднява развитието и разработката на едно универсално измерване. 

6. Практическите приложения на различните модели за измерване на 
ИК показват, че въпреки, че произхождат от една и съща концептуална база, 
в бизнес практиката се фокусират върху специфичните аспекти на 
организацията, които се смятат за ключови и не вземат под внимание цялата 
широта, която концепцията за ИК включва в себе си. 

7. Необходимо е да се продължи да се изследва темата по отношение 
уеднаквяване на терминологията, концепциите и мерките с цел да бъдат 
валидни за всяка една организация и да бъдат обект на ефективни сравнения. 
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Abstract. The work climate is an ambient in which the material-technical appointing, the 
organizational structure, the staffing and financial conditions are mutually intertwined. A 
healthy work climate enables trust and respect, loyalty and honesty, thoroughness and 
selflessness. It is an atmosphere in which communication at all levels of the hierarchy is 
intertwined with all the attributes of a healthy and effective communication.A healthy 
organizational climate leads to a sense of belonging which is an important precondition for 
building a climate of trust. An environment built this way creates opportunities for 
professional advancement of individuals as part of the whole. The organizational system 
becomes a place of constant increase and development. 
Keywords: organizational climate, trust, cooperation, job satisfaction, interpersonal  
relations.   
 
1. Introduction 

The world today is facing many changes related to the lifestyle and work of 
each individual. We are witnessing the many social changes that reflect on the 
social, economic and political life of each country. The process of globalization is 
constantly evolving, every day happen many technical-technological achievements, 
different communication systems develop, leading to the need for transformations 
within society, as well as in the entire process of management of the organizational 
systems that are an integral part of the society.  

Hence, the complete changes that occur in all spheres, not only in the 
developed but also in the less developed countries, impose the need for a modern 
approach to the management that needs to be treated more like humanistic science 
in order the organization to ensure and to use properly all the available resources 
which are a major element for its growth and development. The management of the 
human resources is one of the important determinants for a proper management of 

390

mailto:ninopet@t-home.mk
mailto:kirepopovski@uklo.edu.mk
mailto:fjosevska@yahoo.com


the entire process of the organization, which achieves its efficiency and 
effectiveness. It is a need that is a necessity in different aspects of the 
organizational activities. The modern approach to the management of human 
resources highlights the need for building and developing a “healthy” 
organizational climate which is one of the key factor to achieve success in the  
organization. 
 
2. Organizational climate 

The environment in which realizes the work process is called organizational 
climate. Such an environment is a set of relations arising from the material-
technical conditions, and the relationship of all the participants who are directly or 
indirectly associated to it. The organizational climate is a set of features which 
directly affect the behavior of people within the organization, the work 
performance and its satisfaction, which directly determines the productivity of the 
organization as a whole. Organizational culture and climate are two concepts in 
which dominates the culture, and the organizational climate is its reflection. 

While the organizational culture has a global orientation, the organizational 
climate has a local. The organizational culture has a high extent of persistence and 
stability, while those climate features are with much less intensity. The culture 
focuses on the past and the future, while the climate is something that refers to the 
moment. Culture develops over a long period of time, while the climate is the 
result of the current period. Previously it was stated that the organizational culture 
is a condition that is often difficult to be visible, thereof resulting with numerous 
opportunities for manipulation. In the organizational climate that is limited. The 
feelings that are characteristic of the work environment are visible and their 
intensity can be easily measured. The organizational climate is a set of features that 
represent the job satisfaction, from a social aspect. It is a psychological 
construction [1] of the system, identifying the current characteristics and it is 
reflected through the perception of the system by its members. 
 
3. Types of organizational climate and factors of acting 

In the literature there are several divisions of the organizational climate. 
However, they all allow classification, which imposes the following types of 
climate: [1] 

• Organizational climate for achieving results that is distinguished with fast 
actions and large requests by the manager, developed competition among the 
employees. This type of climate is focused on achieving the organization's 
objectives. 

• Organizational climate that facilitates the safety of the overall working 
process, that results from the constructed system of security in employment and job 
security. It is conditioned by the type, the nature and the intensity of the job 
control. 

391



• Organizational climate for cooperation is conditioned on the extent of the 
informal relationships, the communication horizontally and vertically, as well as 
the established trust and loyalty of the employees. 

• Organizational climate of innovations arising from the systemic 
innovations, the continuous improvement and the rapid development of the 
organization. 

Organizational climate is a set of factors: [2] 
• Material-technical factors that include all facilities and equipment available 

to the organization, or the working conditions. The concern of the manager or 
leader should be directed to improvement of the conditions which allows rising of 
the level of care to its employees, but also creating real opportunities to make it 
easily recognizable in the environment of its operation and beyond. The concern to 
achieve better working conditions, directly affects the job satisfaction, which is an 
important motivational factor that enables raising work success. 

• The financial factor is an element that enables creation of systems of 
rewards and encouragement to the employees in the organization. The provided 
funds not only allow current and smooth operation of the organization, but they 
also promote the level of creativity and innovation. 

• The human resources factor, represents the necessary organization's 
potential in implementation and achievement of their goals. The more knowledge 
and experience to perform their duties the employees have, or the more competent 
for their accomplishment are, the more conditions are created for building a 
healthy organizational climate. 

• The organizational structure, which is a two-way relationship with the 
work environment. Their conditionality allows redesigning the organization that 
creates opportunities for creating a functional and rational organizational structure. 
 
4. Empirical research 

The common living and working in the organizations delivers states of 
demotivated workers who lost their sense of belonging in the space where they 
spend their working life. We face situations where the teamwork does not give the 
expected results due to improper staffing teams, which usually consist of 
individuals who lack the capacity of building and achieving a community. Trust as 
a necessary requirement is reduced to the margins , and the everyday imputations, 
regardless of the hierarchy on which they happen, become our routine. Along with 
this, the opportunities for career development for every employee receive 
dimensions which are not supported in any way supported by what means real 
value, norms and individual-organizational achievements. The organizations fail to 
ensure the safety of the employees, the innovations in the work become 
unnoticeable for the environment, and the cooperation is something which is more 
and more distant from the professional level. The actual results are far from 
"healthy" work environment. 
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This situation was the basis for conducting research of the authors of this 
paper. It was conducted in the area of elementary and secondary education and was 
used a questionnaire of six questions. The survey was conducted on 213 
respondents and was paid attention for adequate gender representation, work 
experience, as well as different age category. The processed data presented the 
following state: 

The question: “Are there many poltroons in your organization?”, 48% 
answered yes, 11% no, and the remaining 41% answered I do not know. 

 
 

 
Fig. 1. Are there many poltroons in your organization? 

 
The second question: “Whether, in the present conditions, quality is an 

advantage or a handicap?”, 20% of the respondents believe that it is an advantage, 
59% have an opinion that in the present work conditions quality is handicap while 
the remaining 21% do not have an opinion or do not want to express it, as a result 
of the fear and uncertainty that they feel as a result of the overall situation in the 
organization. 
 
 

 
Fig. 2. Whether, in the present conditions, quality is an advantage or a handicap? 
 
The third question was intended to perceive: “To which level is developed: the 

hoax, the intrigue, the gossip and the humiliation in your organization?”. Of the 
total number of respondents 51% believe that it is widespread, 28%  believe that it 
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exists but with low intensity, 4% have the opinion that such conditions do not exist 
at all, while 17% of respondents chose the answer - I do not know. 

 
 

 
Fig. 3. To which level is developed: the hoax, the intrigue, the gossip  

and the humiliation in your organization? 
 

In order to spot party influences in the education, in the questionnaire was 
placed fourth question: “What is the extent of politicization in your organization?”, 
towhich 47 % answeredthat it has a very high intensity, 20% said that it exists, but 
its influence is small, 9% have an opinion that it does not exist, while the 
remaining 24% of the respondents did not tell their opinion and opted for an 
alternative response - I do not know. 
 
 

 
Fig. 4. What is the extent of politicization in your organization? 

 
The everyday situations in the field of education, with all the states of constant 

pressure and controls related to the individual, not perceiving the anomalies of the 
educational process as a whole, imposed the need for a fifth question: ”Do you feel 
that your workplace is safe with the decision for full-time job and the real 
conditions (external and internal assessment, the integral evaluation, as well as the 
frequent and unannounced audits of educational inspectors)?”. To this question 
61% responded that they do not to feel that their workplace is safe, 17% have an 
opinion that their safety is ensured, while 22% did not know or had no opinion 
regarding this situation. 
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Fig. 5. Do you feel that your workplace is safe with the decision for full-time job and the     

              real conditions (external and internal assessment, the integral evaluation, as well as  
the frequent and unannounced audits of educational inspectors)? 

 
Job security (without pressure, threats, harassment in the workplace) is a factor 

for creative and innovative work, which is the basis for efficient and effective 
educational process of each teacher, that arose the need of the sixth question: “Do 
the current laws give opportunities for employers to make personal and subjective 
assessment regarding the employees, and as a result the inability forsuper-control 
to cause compliance, mobbing etc.?”. Of all the respondents 62% answered that it 
is a daily practice in the area of the educational organizations, 11% think that it 
does not happen in our reality, while the remaining 27% do not have an opinion 
regarding this issue.  
 
 

 
Fig. 6. Do the current laws give opportunities for employers to make personal and 

subjective assessment regarding the employees, and as a result the  
inability forsuper-control to cause compliance, mobbing etc.? 

 
The obtained data alerts on a very bad situation in terms of the educational 

institutions. The high percentage of the expressed opinions regarding the actual 
situation indicates an organizational climate that is far from the required working 
atmosphere in which the individual will give its optimum. If to these high 
percentages we add those where the respondents did not want to express their 
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opinion (due to the fear that their managers may find out about their answers, and 
as a consequence they may have problems), so they gave alternative answers “I do 
not know”, then it becomes clear that in the educational organizations exists “bad” 
or rather “sick” work climate. 
 
5. Conclusions 

The modern approach to the management implies the need for humanistic 
attitude towards the human resources. But what can be said, and by the data 
obtained from this study to be confirmed, is a complete dehumanization in this 
process. Job security is brought to the sidelines. Politicization of the education that 
one should not even think of, is a routine. The cooperation and professional 
relationship between the staff is filled with the hoax, the intrigue, the gossip and 
the humiliation. The work quality is a handicap for the individual, because the 
poltroons certainly reach the highest career development. 

This climate can be improved only in terms of placing qualified and 
professional managers, on the highest levels of the education’s hierarchy system, 
which will create conditions for implementation of the process of changes for the 
menatal models for each individual (employee or manager) as an integral part of 
the educational organizations, which are the foundation of the social life of the 
whole country. 
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Abstract. A lack of dedicated knowledge resource platforms, a large geographic distribution 
of experts, and the absence of widespread educational material are just a few of the 
challenges that plague the field of neo-tropical wildlife science. The use of eLearning 
promises to be an effective, affordable solution whereby the public and experts alike can 
learn more about these species and their conservation. For this to be successful, eLearning 
system assessment is necessary and the checklist described in this paper presents a way to 
do this, focusing on positive wildlife learner experience. When students evaluate an 
eLearning system with the checklist in a real life learning environment, results can map 
experiences so that elements of the eLearning system in need of substantial improvement 
can be identified and remedied with relative ease. By so doing, both ease-of-use and 
increased satisfaction can be incorporated to improve learner experience. 
Keywords: user experience, elearning, neo-tropical wildlife, checklist, assessment. 
 
1. Introduction  

eLearning can be described as all forms of electronic supported procedures of 
learning and teaching which aim to construct knowledge using experience, 
practice, and information and communication technology systems [1]. Although 
the transition from traditional classroom-based lectures to eLearning presents itself 
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as an obstacle [2], if done properly, eLearning gives significant advantages as it 
allows time and location flexibility, learning to occur as an integrated activity, and 
the participation of a global audience [3, 4]. eLearning can be personalized by 
determining the content according to users’ needs, for example, changes in 
learning material through user input of new experiences and practices [4].  

The advantages of eLearning can be of substantial benefit to the study of neo-
tropical wildlife, which are the terrestrial and aquatic non-domestic species that 
live in tropical areas of Latin America and the Caribbean [5]. Significant threats to 
these animals exist such as over-hunting, neglect through improper forest 
management, and deforestation, which in turn, result in problems such as reduced 
population biomass, reduced species diversity, and possible extinction [5-7]. 
Despite the steep economic and ecological value of these animals, there is a dearth 
of information on them, particularly on their species life cycle, physiological states 
for production, and animal specific needs [8].  

An example which demonstrates the vastness and geographic dispersion of the 
region under study is the Amazon basin which covers an estimated area of 
6,000,000 km2 [9]. However, the impact of man on the environment should never 
be underestimated as over 75% of the Amazon basin can be accessed by foot if 
people are prepared to walk up to 9 km from an access point, and the greatest 
impact of hunting usually occurs within 6 km of access points [9]. Compounding 
the necessity for widespread education and conservation of these species, is the 
fact that hunters are often prepared to walk much longer than this 6 km mark if 
required [9]. 

The promise of eLearning in the field of neo-tropical wildlife brings with it the 
dissemination of information in this little known field, easily at no or very little 
cost to researchers, hunters, farmers, students and the general public, with the end 
result of increased awareness, conservation efforts and significant improvements in 
wildlife farming practices. Ripple effects envisioned encompass neo-tropical 
wildlife species with increased population numbers and a high genetic diversity, 
more available information on the anatomy, behaviour and physiology of these 
animals, and increased yields to farms which rear these animals. Ultimately, this 
will lead to a better quality of life through the ecological services nature provides 
as well as through increased income via eco-tourism, farm sales and their spin-off 
activities.  

In order for eLearning in neo-tropical wildlife to be successful, it should offer 
good learner experience. Learners have a tendency to become frustrated and 
disappointed when course-related websites are not efficient, easy to learn, effective 
to use and enjoyable [10]. In addition to this, developers traditionally do not place 
a high priority on students’ wants, behavior and needs, rather, they focus on their 
technical know-how [10].  

Learner experience comprises components based on how easily users can learn 
tasks from a site the first (learnability) and subsequent (efficiency) visits, how well 
they can remember to perform these tasks (memorability), the frequency, severity 
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and recovery from errors,  the availability of help, and how pleasant the design is 
to use (satisfaction) [11]. From a pedagogic standpoint, important aspects to 
consider are the design of learning activities within the framework of technical, 
general, academic and context-specific user experience [10]. Furthermore, it must 
be ensured that learning objectives have been met, there is active student 
participation, collaborative learning, learning with understanding and that conflict 
and frustration is reduced [10]. Content-related interactions support meaningful 
learning, message design describes good information presentation in terms of 
organization and layout, learning design ensures that sound principles of learning 
theory are supported and learners are engaged with tasks closely aligned with 
learning objectives, and media integration describes the use of appropriate media to 
support instructional design principles [12]. The effective eLearning can be 
supported with case studies or data, and feedback to provide the learner with 
information on their current level of achievement [12]. Attentive and careful 
interface design together with information on how people learn with computers can 
help to mould eLearning websites with features such as rapid learning, high skill 
retention, low error rates, consistency, predictability, easy navigation and 
flexibility [10].  

One of the most important factors where more emphasis needs to be placed, is 
the creation a consolidated assessment methodology to gauge student’s interactions 
[13].  One such method is a qualitative Weight and Sum Approach which evaluates 
eLearning systems using factors such as adaptivity, adaptability and 
personalization through students ranking their experiences from a real life teaching 
situation on a questionnaire [14]. However, there is a need to employ a more 
comprehensive method for measuring student experience by a finite number of 
dimensions. This can subsequently provide a reliable method for assessing 
students’ perceptions and performance, as well as act as a feedback mechanism 
which can prompt change for the better. The proposed checklist is just such a 
method which covers all of these. 
 
2. Checklist Design 

A checklist for supporting the creation of efficient, effective and affective 
learner experience through the feedback of students using an eLearning system in 
neo-tropical wildlife is developed. In fig. 1, the structure of the checklist for 
wildlife learner experience (WLX) assessment is presented. 
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WLX index calculation  
Fig. 1. The checklist structure 
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The checklist comprises 42 close ended questions based on 10 dimensions: 
sensory design, interface design, navigation design, visual design, learning design, 
interaction design, personalization design, affective design, reliability 
/maintainability and satisfaction. 

Each of the checklist questions are designed to be ranked by the learner 
against a 5 point Likert scale in order to determine their level of satisfaction or 
dissatisfaction with the particular feature. The Likert scale is a scale of attitude 
statements which presents a rating of agreement and disagreement in empirically 
derived scales, with the central point indicating neutrality [15, 16]. In this 
checklist, the 5 points from 1 to 5 are Strongly Agree, Slightly Agree, Neutral, 
Slightly Disagree and Strongly Disagree respectively (cf. fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Assessment scale 
 

The sensory design dimension comprises 7 questions (cf. fig. 3) which focus 
on the visual components of the website, how meaningful their functions were and 
the extent to which they enhance user experience. The impact of visual stimuli 
such as color scheme, font and font-size are important to measure, as it influences 
emotions that can either reinforce or undermine other aspects of design, to 
negatively or positively impact users’ learning experience [17]. 

 

 
 

Fig. 3. Example checklist items for dimension sensory design 
 

For the next dimension, interface design, 3 questions are incorporated which 
mainly focus on the prevention of errors. Error prevention is usually the product of 
either direct support provided to the user such as FAQ’s, or it may be indirect 
through the efficacious design of the website. Readily accessible help is important 

401



to the user as it provides steps to rectify any errors made or resolve any questions 
about the site’s features and use [12]. 

The navigation design dimension holds 5 questions which are centered on the 
ease of the user’s movement through the information architecture, as well as 
features of the eLearning website that enable this [17, 18]. Navigation design is 
likely to refer to the use of dropdown and or slide out menus which help to 
facilitate and manage a high diversity of content, in addition to breadcrumbs which 
allow the user to have an idea of where they are in a complex website.  

The visual design dimension comprises 5 questions which focus on the format 
of course material and how well it supports learning and understanding concepts. 
The incorporation of slideshows, videos, images, photo galleries and other 
multimedia in lecture notes are just some of the ways the assimilation and 
interpretation of information can be improved, with the added advantage that 
different learning styles are catered for. Questions in this dimension determine if 
the website is successful in providing a variety of material to learn from. 

The learning design dimension is based on pedagogic practices which ensure 
that course material can easily and progressively build understanding and 
knowledge in an efficient, logical manner. Six questions cover this dimension to 
evaluate the website in this light. 

Five questions fall under the next dimension, interaction design, which deals 
with access to course material and communication features. Questions under this 
category investigate whether the site sufficiently provides content-related 
interactions as well as tasks that support learning activities and fill knowledge gaps 
[12]. This may be in the form of chat rooms and message boards to exchange 
information or quizzes to test knowledge. Students are also asked how quickly and 
easily course information can be retrieved.  

Two questions cover the personalization design dimension, which refers to the 
extent to which the site’s features can be changed to match the various learning 
styles of students. This is important as flexibility over the learning process, style 
and content helps users meet their individual needs [3]. 

The next dimension is affective design, which focuses on how enjoyable the 
site is to use as a learning medium, taking into special account the way in which 
course material is presented. The aim of the 4 questions in this dimension is to 
discern whether the learning experience was a pleasurable one or not, and identify 
if the cause originated in the layout, presentation, or content of the course material. 

Reliability/Maintainability is the next dimension which speaks to how often 
the site is updated and new developments are shown. This is particularly important 
in the field of neo-tropical animal science where new information can be vital to 
the advancement of the field and progress of conservation activities; and 2 
questions are dedicated to this in the checklist. 

The final dimension is satisfaction, where 3 questions ask the user about 
his/her overall experience and if they are satisfied. This ultimately indicates the 

402



success of the website as satisfaction is more or less a holistic description of the 
learning experience. 

 
3. Wildlife Learner Experience Assessment 

For assessing learner experience the steps shown in Fig. 4 are proposed. At 
step 1 and step 2 the checklist dimensions and their relevant items or questions are 
determined. At step 3, answers of the learner against the checklist questions after 
using the eLearning system are gathered. At step 4 the data collected at step 3 are 
analyzed and WLX quantitative index calculated (cf. Fig. 1). At step 5, relevant 
recommendations for improving learner experience are proposed.  

 

Data gathering by checklist

Checklist data analysis

Checklist dimensions

Checklist items

4

3

2

1

Design recommendations
5

 
 

Fig. 4. Checklist-based assessment steps 
 

At step 3 data from learners using the eLearning system is gathered by the 
checklist. For this purpose a Likert scale 1-5 is used (cf. fig. 2). 

Prior to the full scale evaluation, 2 pilot tests were carried out to ensure that 
the methodology was sound, and that both the tasks and checklist questions could 
be reasonably completed, especially within the timeline available. The WLX 
assessment consists of a number of tasks students are asked to perform (e.g. find 

403



course material within the site, find the text of interest, read it, understand it) and 
then answer a quiz based on the text. They are instructed to write their start and 
stop times, and once the quiz is finished, students are asked to rate their learning 
experiences on the Likert scale (cf. fig. 2) using the checklist questions (cf. fig. 3). 
Thereafter at step 3, data on the quiz answers, the period of time for the completion 
of each task, and students’ ratings on the Likert scale for checklist questions are 
gathered. At step 4 checklist data analysis is performed in order to determine which 
checklist dimensions are in most need of improvement. At step 5 relevant design 
improvements of the eLearning system are recommended. 

By carrying out this process, the students’ experiences are mapped and their 
needs are explored so that certain elements of the website’s WLX in need of 
substantial improvement can be identified with relative ease. Thereafter, 
enhancements can be made where deemed necessary to provide new flexibility, 
adaptiveness, and to make their interaction with the online material as natural, 
intuitive and fluid as possible [19]. Several discoveries can also be made to 
determine; where more appealing styles of information are required in the 
eLearning website, if new intriguing methods of teaching are needed to keep 
students interested, and how well are students assimilating and memorizing the 
information. In so doing, the different learning styles of students can be more 
greatly taken into account, alongside the incorporation of sound pedagogic 
practices [19].  

The overall result is a comprehensive set of recommendations which the 
eLearning designer can use as a platform to make site improvements. Without such 
an assessment exercise, chances are the learner’s experience will continue to suffer 
from problems related to navigation, orientation and visual appeal, among others 
[12].  
 
4. Conclusions 

A checklist for assessing learner experience in the field of neo-tropical wildlife 
eLearning is presented. Using the students’ assessments, relevant redesign 
suggestions for improving the eLearning system are determined. This checklist has 
the potential to help change the entire way in which neo-tropical animal science 
and production is taught and viewed by academia and the general public. These 
species and their native habitats are very often associated with the stigma of 
sparsely populated rural communities in the lower-income bracket, desolate areas, 
and remote forests, all of which are not at the forefront of people’s minds in such a 
fast-paced world.  

With feedback from students undertaking evaluations using this checklist, the 
ability to effectively and efficiently revise the site to improve learner experience is 
greatly enhanced. Distance education can be enabled and recent research, 
knowledge and the most up-to-date techniques can be shared to highlight the value 
of these species. Additionally, a well-designed, functional eLearning website solely 
dedicated to neo-tropical wildlife has potential to put these species in the limelight 
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in a modern, exciting fashion. By refining eLearning in this manner, there is great 
potential to redefine how these animals are managed, conserved, utilized and 
protected in the pursuit for sustainable development. 
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Abstract. Although there is growing evidence that Human Resource Management affects 
organizational performance, varying research designs, HR practices and organizational 
performance measures used has led extant findings to vary dramatically, making the size of 
the overall effect difficult to estimate. In these researches authors examine three main 
human resource management’s mechanisms of influence - direct influence, indirect 
influence and reverse causality but there is no agreement, which of them are most 
significant. So this report is an attempt to identify strengths and weaknesses of each 
mechanism and on this base to propose one possible system, which can be used to research 
the impact of Human Resource Management on organizational results. 
Keywords: human resource management, direct influence, indirect influence, functional 
results. 
 
1. Въведение 

„Идейно-базираната” икономика и нейните особености съществено 
изменят стратегическите фундаменти на бизнеса в наши дни. Промяната, 
глобализацията и прехода от масовото към клиентски индивидуализираното 
производство са само три от споменатите особености, които са обаче 
съществено значими. Промяната, готовността за нея, уменията да бъде 
провокирана и управлявана, от важни в миналото, днес вече се превръщат в 
жизненоважни за оцеляването в света на бизнеса. Компаниите ще се налага 
все по-често да предоставят на потребителите инструменти, начини и 
средства за проектиране на собствените им изисквания и предпочитания. Ето 
защо способността, уменията и опита в разбирането на нуждите и начина на 
мислене на съответния клиент стават все по–съществени. Пространствените 
измерения днес вече нямат особено значение, а информацията достъпна 
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почти за всеки е светкавична, невъобразима по обем. В подобна ситуация 
същественото е, че именно активи на организацията като човешките умения, 
опита, интуицията и мъдростта на хората, както  и техните взаимоотношения 
най-много могат да помогнат при всяко нова ситуация или предизви-
кателство. Талантът и знанията на персонала, с който разполага съответната 
организация ще са решаващи, за да успее всеки бизнес в бъдеще [1]. 

Но как решенията, отнасящи се до човешките ресурси, могат да повлияят 
на резултатите от дейността? Човешките ресурси и управлението им не са 
равнопоставени с останалите функционални области от управлението най–
малко поради това, че тука става дума не за информационни, материални или 
финансови потоци, а за хора, за личности, които макар да са едни от най–
ценните активи на организацията, не й принадлежат. Човешките ресурси и 
управлението им се намират в тясна взаимовръзка с маркетинга, иновациите, 
финансите и производството като дори в известна степен ги детерминират, 
влияят по специфичен начин върху резултатите от дейността им, защото 
функциите се изпълняват от хора и биха си останали неосъществени, ако не 
се предвиди кой и как ще ги изгражда и поддържа [1]. 

И все пак малко са изследванията, които демонстрират причинни връзки 
между мениджмънта на човешките ресурси и съответно постиганите 
организационни резултати. В литературата са правени редица опити да бъдат 
обобщени особеностите им 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 дори 
настроени критично изследователи признават, че във всяко от изследванията, 
които са разгледали, от авторите се доказва наличието най-малко на една 
значима връзка между променливите, които представляват интерес [2,3]. От 
тази гледна точка, за да се демонстрира по-убедително влиянието, което имат 
човешките ресурси и управлението им върху постиганите организационни 
резултати, целта на настоящото изследване е свързана с това да се направи 
опит да бъде дефиниран теоретичният модел на механизма, чрез който 
мениджмънтът на човешките ресурси 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. 

 
2. Изложение 

Чисто теоретично почти не би могло да се оспори влиянието, което има 
управлението на хората в труда върху постиганите организационни 
резултати. Последното се определя от два съществени момента. 
Мениджмънтът на човешките ресурси е в тясна връзка с останалите 
функционални области в стопанската организация, защото им осигурява 
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необходимите за тяхното осъществяване трудови ресурси. А оптималното 
използване на хората в организацията налага вземането на решения, които са 
насочени не само към постигане на целите в организацията, но също към 
съчетаването им с тези на персонала и интересите на обществото [4]. 

 
2.1. Изследвани основни механизми за влияние на управлението на 
човешките ресурси върху постиганите организационни резултати 

Разглеждайки по-опростено горния проблем, изследователи доказват, че 
фактори от управлението на хората в труда въздействат пряко на резултатите 
в организацията и в частност на резултатите от всяка от четирите основни 
организационни функция (финанси, производство, маркетинг и иновации). 
Подобни директни връзки на влияние се срещат в 16 от общо 29 разгледани 
изследвания, като при 6 от случаите от авторите се доказва влияние на 
практики и политики от управлението на хората в труда върху конкретни 
оперативни резултати, като производителност и качество [5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19,20]. 

Наред с проучванията, които проверяват за прякото влияние върху 
постиганите организационни резултати, се наблюдават и изследвания, които 
акцентират върху така наречените опосредстващи променливи, 
регламентиращи непрякото влияние, което имат човешките ресурси и 
управлението им върху постиганите организационни резултати. Подобни 
връзки се доказват в 15 изследвания1, а в общо 9 от тези случаи се 
потвърждава непрякото влияние върху постиганите маркетингови, 
финансови или иновативни резултат. Анализирайки проучванията обаче, се 
констатира липса на единно мнение сред авторите по отношение на точните 
променливи, които опосредстват разглежданата връзка [6,11,13,16,21, 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31].  

Изследванията разкриват още, че връзката между човешките ресурси, 
управлението им и съответно финансовите резултати е може би е по-сложна 
като е твърде опростенческо да се приема, че само и единствено посоката е 
на влияние от управлението на хората в труда към съответно финансовите 
резултатите. Логично е да се приеме, че финансово успешните организации 
заплащат повече на своите заети, осигуряват повече предимства и се 
превръщат в по-привлекателно работно място. Ето защо все повече са 
случаите, в които се твърди, че връзката е реципрочна или дори обратна 
[32,33]. 

 
2.2. Изграждане на теоретичен модел, разкриващ влиянието на 
управлението на човешките ресурси върху организационните резултати 

1 Броя на изследванията е повече от 29, защото в някои от тях се изследва 
едновременно и прякото и непряко влияние на управлението на човешките ресурси. 
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Направеният преглед и констатираните механизми на влияние са базата, 
която позволява да се пристъпи по нататък към построяване на съответен 
модел, разкриващ начина, по който човешките ресурси и управлението им 
влияят върху постиганите организационни резултати. 

Теоретичните модели най-общо включват: променливи, конструкции 
предположения и съответни хипотези като основната задача е да се отговори 
на въпросите защо, кога и как подобни елементи си взаимодействат. 
Конструкциите са израз на феномени, които не могат да се наблюдават 
пряко, но могат да се дефинират чрез други елементи с възможност да се 
наблюдават. Променливите са наблюдаемите елементи, които могат да 
приемат стойност/и. Създадени в контекста на специфични граници и 
изградени от абстрактните конструкции и техни по-конкретни проявления 
(променливите), теоретичните модели се свеждат по-нататък до дефиниране 
на съответните предположения и хипотези. Предположенията са по-
абстрактни, ето защо те свързват конструкциите една с друга, а хипотезите 
са по-конкретни и съответно свързват променливите помежду им [34]. В тази 
връзка, изследвайки влиянието на управлението на човешките ресурси, при 
спазване на принципите посочени по-горе, теоретичният модел най-общо би 
имал този вид (фиг. 1). 

•
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• предположения
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Фиг. 1. Общ теоретичен модел за влияние на управлението на човешките 

ресурси върху постиганите организационни резултати 
 

Посочените връзки А и В са израз на конструктивната валидност. 
Последната е степента, в която избраните променливи могат да 
характеризират действително теоретичните конструкции (в този случай това 
са четирите основни организационни функции и още управлението на 
човешките ресурси) и съответните променливи, които са избрани да я 
характеризират (конкретни функционални резултати и съответно конкретни 
фактори от управлението на хората в труда). Буквата C обозначава 
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теоретично дефинираната връзка между конструкциите (влияние на 
мениджмънта на човешките ресурси върху осъществяваните функции в 
организацията), а D посочва наблюдаваните емпирични връзки (влияние на 
дадени променливи, които характеризират управлението на хората в труда 
върху конкретни функционални резултати). Валидността на всяка от 
посочените връзки зависи в най-голяма степен от силата, с която останалите 
три могат да демонстрират своята валидност. 

Възможно е да се твърди, че наборът от практики по управление на 
персонала играе много важна роля в изграждането на организационния 
човешки капитал като развива неговите редки, незаменими и невъзможни да 
се имитират елементи - работещите хора. В зависимост от строго 
индивидуализирания начин, по който хората ги възприемат, прилаганите 
практики могат да повлияят пряко върху уменията и знанията на 
персонала, върху постигането на определено отношение (като обвързаност с 
организацията и удовлетвореност от работата) и поведение у него [35]. 
Подобни фактори, които могат да се считат и като резултат от управлението 
на хората в труда, на свой ред повлияват пряко постиганите организационни 
резултати. С други думи потенциалът на организацията, за да постигне 
конкурентното предимство, е свързан с нейната способност да експлоатира 
неподлежащите на имитация характеристики на набора ресурси 
(включително човешките), с които разполага. Конкретните практики обаче по 
управление на хората в труда не са такъв ресурс, а съответната работна сила, 
която те създават, е трудно или невъзможно да бъде имитирана от 
конкурентите. 

Възможно е да бъде предположено, че знанията, уменията и съответните 
способности на хората, работещи в организацията; че отношението и 
поведението им са непосредствена и важна предпоставка за резултатите от 
две основни области, осъществени до голяма степен в рамките на дадена 
организация, а именно - на производството и иновациите. Работниците и 
служителите, които имат подходящите умения и знания, които имат 
позитивно отношение и поведение ще могат да изпълнят по най-добрия 
начин това, което се изисква, ще бъдат склонни да влагат повече усилия в 
работата си от изискуемото, ще се опитат да намерят по-ефективни начини за 
изпълнението й. В подобен тип организации са много ниски нивото на 
дефектните продукти, на безпричинните отсъствия, нивото на доброволното 
текучество, което води неизбежно до по-високи резултати, постигани в 
производствената сфера. Нещо повече, когато в организацията работи 
персонал с подобни качества то той ще се стреми естествено към нейния 
успех. Работниците и служителите ще бъдат мотивирани да генерират повече 
идеи, да ги превръщат в нови стоки и/или услуги, които да предлагат на 
пазара, за да задоволят желанията на потребителите по най-добрия начин. 

Известно е, че функциите в организацията (финанси, производство, 
маркетинг и иновации), както и начините на взаимодействие помежду им, са 
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доста сложни, многообразни и трудно се обхващат в едно единствено 
изследване. С оглед необходимостта обаче все пак да бъде изграден модел, 
чрез който да се изследва влиянието на управлението на хората в труда върху 
постиганите организационни резултати, допуска се наличието на следната 
взаимовръзка между тях: в основата са производствената и иновативна 
функция, които пряко и непосредствено са отговорни да се създават нови и 
оригинални по характер продукти и/или услуги и те да бъдат произвеждани 
по ефективен и ефикасен начин. Така съвместно, но същевременно със 
самостоятелен принос на всяка2,  те генерират това, което се предлага на 
пазара (маркетинговата функция) със специфична стойност за 
организационните клиенти. Когато дадена организация успешно продаде 
това, което е създала, тя си осигурява и съответни приходи, които може 
отново да използва и влага в дейността си.  

Изследвайки влиянието, което имат човешките ресурси и управлението 
им върху постиганите организационни резултати, възможно е да се допусне, 
че знанията, уменията на персонала, че отношението и поведението му 
влияят пряко и върху резултатите от маркетинговата сфера, доколкото 
последната се изпълнява също от работещите хора в организацията. Очаква 
се обаче интензитетът  на това влияние да бъде далеч по-слаб,от съответното 
влияние, което опосредстват производствените и иновативни резултати. Един 
от аргументите в защита на това твърдение е свързан с факта, че независимо 
от персонала, който изпълнява маркетинговата функция, едва ли той ще 
бъдат в състояние успешно да продава за дълъг период от време продукти 
и/или услуги с ниско качество и  с цени, които превишават многократно 
конкурентните поради ниската производителност или такива, които 
практически не се усъвършенстват. 

Допуска се освен това, че хората работещи в организацията влияят пряко 
и на финансовата функция по линия на факта, че дейностите в нея по 
същество се изпълняват пак от тях. Очаква се обаче интензитетът на това 
влияние да бъде също много слабо в сравнение с влиянието, осъществено 
чрез производствените, маркетинговите и иновативни резултати, които е 
невъзможно да се пренебрегнат при генериране на приходи в организацията. 
В заключение на базата на аргументите изложени дотук, може да се 
предложи модел за разкриване на влиянието на управлението на човешките 
ресурси върху организационните резултати (фиг. 2). 

 

2 Допуска се, че управлението на хората в труда влияе върху постиганите резултати в 
производствената сфера и чрез постиганите резултати в областта на иновациите. 
Интензитетът на подобна директна връзка би бил обаче променлив по характер и 
зависи силно от вида на иновациите.  
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• Х2 Х3

• Х1 Х4

•

•
• X2а Х3a
•

•

• Х1:Прилаганите практики по
управление на човешките
ресурси в организацията
влияят положително и пряко
върху уменията и знанията
на персонала, върху
формирането на
определено отношение и
поведение у него; 

• Х2:Характеристиките на
персонала влияят
положително и пряко върху
постиганите резултати в
прозводствената сфера;

• Х2а:Характеристиките на
персонала влияят
положително и пряко върху
постиганите иновативни
резултати;

• Х3: Постиганите резултати в
областта на производството
влияят положително и пряко
върху постиганите
резултати в маркетинговата
сфера;

• Х3а: Иновативните
резултати влияят
положително и пряко върху
постиганите резултати в
маркетинговата сфера; 

• Х4: Постиганите резултати в
маркетинговата сфера
влияят положително и пряко
върху постиганите от
организацията финансови
резултати..

Практики и
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Фиг. 2. Модел, разкриващ влиянието на управлението на човешките ресурси  
върху постиганите организационни резултати3. 

 
От фигурата става ясно, че в настоящото изследване се акцентира на 

модел, разкриващ непрякото влияние на управлението на хората в труда 
върху постиганите организационни резултати. Подобен избор е подкрепен от 
няколко основни аргумента. Директните модели на влияние са по-конкретни, 
по-ясни, елементарни и лесно доказуеми, но много автори изказват опасения, 
че те не отразяват точно действителността. Моделите, разкриващи непрякото 
влияние се счита, че се доближават в по-голяма степен до реалността, като 
осигуряват по-задълбоченото разбиране на връзките, които представляват 
интерес. 

 
3. Заключение 

Познанието за начините и механизмите, с които човешките ресурси и 
управлението им могат да повлияят постиганите организационни резултати, 
са важни както за изследователите, изграждащи чисто теоретични връзки, 
така и за практиците, търсещи начин да оправдаят инвестициите в хора. 

3 Изборът на конкретни фактори от управлението на човешките ресурси и на 
конкретни функционални резултати в модела, е обоснован в други две изследвания 
[36,37]. 
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В проучванията е трудно да бъде откроен един единствен механизъм на 
влияние върху постиганите функционални резултати. Последните са много 
тясно свързани и често са продукт от общите усилия на всички 
организационни функции. Необходимо е да бъде отбелязано, че съответният 
модел, предложен тук, е трудно да се възприеме за универсален. 

 Организациите могат да имат свой особености (например, породени от 
отрасъла, в който действат или от дейността, която изпълняват), което може 
да промени модела на влияние, но въпреки това за по-голяма част от тях той 
би могъл да бъде потвърден. Освен това предложеният механизъм не би 
могъл да е с претенция за абсолютна изчерпателност. По съответната верига 
могат да се добавят и допълнителни променливи, които опосредстват 
изследваната връзка. Отчитайки обаче нуждата впоследствие подобни 
сложно опосредствани модели да се доказват емпирично, се предпочитат по-
компактни варианти. И на последно място необходимо е да бъде споменато, 
че се очаква постиганите резултати във финансовата сфера да повлияват 
пряко по обратен ред определени фактори от управлението на хората в труда. 
Отсъствието на тази връзка в настоящия модел, не означава, че тя не се 
приема или отрича, по-скоро се отчита фактът, че с оглед нейното 
практическо доказване е нужно да се проведат изследвания, обхващащи по-
дълги периоди на проучване. 

Би следвало в бъдеще да бъде експериментиран предложеният тук модел 
в практически условия с оглед да бъде проверено до колко достоверен и 
валиден. На тази база би могло да се разработи и методика за подобряване на 
организационните резултати чрез подобряване на управлението на хората, 
работещи в нея. 
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Abstract. The choice of strategy for development of human resources depends on a lot of 
factors related to the production process, the selected organizational purpose other 
functional strategies, the stage of development of the organisation and others. But it seems 
there are also other important  factors that influence the process. This paper discuses the 
most used human resource  development strategies and the cases in which there is 
connection between them.  And it possible the choice of one strategy to require the use of 
other. 
Keywords: business strategy, production strategy, human resource strategy, influence.   

 
1. Въведение 

Управлението на човешките ресурси е философия за управление на 
хората, която се основава на тезата, че човешките ресурси са ресурс с 
решаващо значение за постигане на бизнес успеха на оргзацията. 
Ефективното  управление на персонала означава изграждане на добре 
обмислена и целенасочена политика за развитие на персонала и 
интегрирането му  към организационните цели. Именно затова е важно 
организацията да притежава единна концепция относно работещите, 
необходима е   стратегия за управлението на хората.   Стратегията по УЧР е 
функционална стратегия и  трябва да отговаря на целите, които съответната 
фирма си е поставила в дългосрочен план. Управляващите трябва да са 
наясно, както с възприетата бизнес стратегия, която ще бъде своеобразно 
ръководство при формиране на персоналните стратегии, така и с останалите 
функционални стратегии.  
 
2. Особености на персоналните стратегии  

Безспорна е връзката между персоналните стратегии и бизнес 
стратегиите, като тя няколкократно е споменавана в литературата.  Между 
двата вида стратегии  съществува взаимно влияние, което допринася затова 
те да се предопределят и влияят [1]. Реализацията на бизнес стратегиите води 
до различни последствия за самата организация и за дейността й, които от 
своя страна определят и съответни последствия за персонала - увеличени или 
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намалени потребности от персонал, промени в структурата на работната сила 
или излишък от персонал. Но  от друга страна трябва да се отбележи, че 
формирането на стратегии за развитие на човешките ресурси се подчинява и 
на други важни фактори, свързани с производствения процес и влиянието на 
други функционални стратегии [2].  В някои случаи е възможно и влияние 
между отделни персонални стратегии, което ще бъде разгледано в настоящия 
текст. 

Организацията разработва функционални стратегии по основните 
функции, за изпълнението на които се създават обособени функционални 
звена. Необходимо е всяко функционално звено  само да разработи своя 
функционална стратегия, която да подпомага изпълнението на бизнес 
стратегията и глобалната цел на организацията. Всяко функционално 
направление задължително трябва да отчита  останалите функционални 
стратегии, като  е необходимо сътрудничество и подкрепа  за осъществяване 
на бизнес стратегията [3]. Персоналните стратегии, като вид функционални 
стратегии,  трябва да съдействат за реализиране на главната организационна 
цел, посредством изграждането на ефективна система за управление на 
персонала.  

 
3. Видове стратегии за развитие на човешките ресурси 

Тук ще се спра на стратегиите, които се формират в областта на 
човешките ресурси, като за целите на текста отбелязвам по-често 
използваните стратегии и тези, който имат по-ясно изразена връзка помежду 
си. Те са: 

1.  За наемане или освобождаване на персонал (осигуряване на 
персонал) ; 

2. За обучение и развитие на човешките ресурси с цел осигуряване на 
образование и подобряване на квалификацията; 

3. За професионално израстване; 
4. За работната заплата и допълнителни изгоди и тяхното съотношение; 
5. За мотивиране на персонала; 
6. За  подобряване условията на труд; 
7. За подобряване трудовите отношения. 

 
4. Влияние между отделни стратегии за развитие на човешките ресурси 

 Hеобходимо е да се направи уточнение, че това коя от горепосочените 
стратегии ще бъде избрана зависи и от редица други фактори, свързани с 
производствения процес, избраната организационна цел, другите 
функционални стратегии, етапа на развитие на организацията и др. По-горе 
беше отбелязана, както връзката между бизнес стратегиите и персоналните 
стратегии, така и връзката между последните и други функционални 
стратгии. Аз ще се спра и на възможното влияние, което може да съществува 
между отделни стратегии за развитие на човешките ресурси, за да покажа, че 

417



изборът на някои от тях води до промени за организацията, което  неминуемо 
налага като необходимост формирането на други стратегии, свързани с 
персонала.  За целта предлагам примерна матрица (таблица 1), в която 
отбелязвам със знак ” +” случаите, в които се наблюдава връзка и със знак “ –
“ случаите, в които няма влияние между съответните стратегии за развитие 
на персонала. Интерес за настоящия текст представляват случаите, които са 
отбелязани с ” +”, като те ще бъдат разгледани и по-подробно. 

Стратегиите за наемане на работа, в настоящия текст ще  бъдат наричани 
стратегии за осигуряване на персонал, тъй като е възможно организацията да 
използва  като източник вътрешния или външния пазар. В случаите, в които 
се взема решение, по една или друга причина, да се наемат служители от 
други организации или други институции, е възможно това да окаже влияние 
върху стратегиите за вътрешно осигуряване на персонал. Чрез наемането на 
персонал постъпват нови служители в организацията с нови знания и умения, 
което оказва влияние върху структурата на работната сила. Като 
необходимост може да се предприемат и размествания.  И обратното, ако 
организацията избере да използва вътрешния пазар за човешки ресурси това 
отново ще окаже влияние върху структурата на персонала, възможно е да има 
недостиг на човешки ресурси и оттам ще се наложи наемане на хора отвън. 

Изборът на стратегия за наемане на персонал налага и важни последици 
за организацията, които от своя страна изискват формиране на други 
стратегии за човешките ресурси.  Това може да стане в случаите, както при 
създаване на организацията, така и в процеса на нейното развитие, 
разширяване и разрастване.  Съществуват два вариант, като алтернатива пред 
организацията. Първият  е да бъдат наети служители, които не са обучени, 
като това става, когато се търси по-ниска цена на предлагания труд, за да се 
спестят разходи. Вторият вариант е да се наемат обучени специалисти или да 
се използват служители на организацията. В случаите, в които се окаже, че 
квалификацията на наетия персонал не отговаря на търсените компетенции, е 
необходимо допълнително обучение за осигуряване на необходимата 
квалификация. Осигуряване на допълнителна квалификация е необходима и 
когато се използва вътрешния пазар за човешки ресурси.  

При изборът на стратегия за осигуряване на персонала (отвън или 
отвътре) трябва да се отговори и на други важни въпроси, свързани с 
професионалното израстване и формирането на система за възнаграждение 
на труда, което на свой ред изисква като отговор формиране на адекватни 
стратегии. Например: при наемане на служители отвън трябва да се формира 
и адекватна стратегия за възнаграждение на труда. Или когато  организацията 
използва вътрешния пазар като източник на човешки ресурси трябва да има 
ясна стратегия за професионалното развитие на тези ресурси.  В тези случаи 
обаче е необходимо  да се изработите и ефективна стратегия за мотивиране.  
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на служителите, тъй като професионалното им израстване в организацията е 
въпрос на личен избор. 

 Стратегията за професионално израстване се свързва с израстване в 
йерархията или професията и промяна в заеманата длъжност или позиция. 
Тук се включват административни промени на преместване, преназначаване 
и повишаване, което по същество може да се разглежда като стратегия за 
осигуряване на персонал от вътрешния организационен пазар. Тези 
административни промени на свой ред оказват влияние върху структурата на 
работната сила,  като е възможно да има недостиг на човешки ресурси за 
определени позиции. Като в отговор на тези нужди е възможно формиране на 
стратегия за наемане на персонал отвън. Една стратегия за професионално 
израстване изисква да има ясно заявена стратегия за обучение, която да 
очертава насоките на развитие и израстване на служителите в организацията. 

  Възнаграждението на труда трябва  да привлича, задържа и мотивира 
хората в организацията. Стратегиите в тази област отразяват намеренията на 
организацията  по отношение на заплащането на труда на нейните 
сътрудници и желанието да ги  привлече към своите цели и стратегии и да ги 
мотивира за по-добри производствени резултати. По същество стратегията за 
заплащане на труда е съвкупност от начините на възнаграждение, 
структурата и състава на заплатите. От друга страна една стратегия за 
повишаване на заплащането може да се свърже с намеренията на 
организацията за постигане на по-високи производствени резултати, което от 
своя страна може да стане чрез  осигуряване на по-висока квалификация или  
чрез мотивацията на служителите. Стратегията за заплащане може да повлияе 
и върху стратегията за осигуряване на персонал от структурата на 
организацията. Една система за заплащане на труда, която има много добре 
изградено бонусна система неминуемо стимулира и мотивира 
професионалното израстване на служителите. 

 Да се управляват хората в организацията означава преди всичко да се 
въздейства върху тях с цел да се постигат организационните цели. Или 
действията на служителите трябва да съдействат за постигане на целите 
поставени в организационната стратегия. Как  обаче да се убеди човешкия 
ресурс, че постигането на организационните цели има смисъл и значение за 
него. Как да се мотивират служителите? В основата на мотивацията стои 
човешкия фактор, което трябва да се вземе предвид. Служителите и 
работниците са преди всичко хора със свои потребности и желания, които 
трябва да бъдат задоволени. В много от случаите те стоят в основата на 
дадено поведение  и за да бъдат разбрани действията на служителите трябва 
да се отговори на въпроса какви са мотивите им.  

От друга страна е  необходимо организацията да има мотивационната 
стратегия, която  изисква създаване на такава икономическа, социална и 
организационна среда, която да направи възможно служителите да изберат 
онова поведение в трудови процес, което да съдейства за постигане на 
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организационните цели. Като основни фактори, които имат мотивиращо 
значение могат да се разглеждат: образованието, професионалното 
израстване, заплащането и условията на труд. От тази гледна точка може да 
се търси връзка и влияние с други стратегии за развитие на човешките 
ресурси, които биха били полезни в тази насока. Така например една  добре 
обмислена стратегия за обучение и развитие на персонала, или стратегия за 
повишаване на заплатата могат да имат огромно влияние върху трудовото 
представяне на персонала. Професионалното израстване и подобряването на 
условията на труд също могат да съдействат за повишаване на мотивацията 
на служителите.  

 Стратегия за подобряване условията на труд е свързана с осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. Осигурените здравословни и 
безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за 
ефективно използване на работната сила и успешното постигане на 
производствените и икономически цели на предприятието. Създаването на 
добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от 
първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като 
безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности. Чрез 
подобряване  условията на труд се  създават реални предпоставки за по-
рационално използване на трудовите и материални ресурси, повишаване 
производителността на труда, подобряване условията на труд и намаляване 
на инцидентите и заболеваемостта, което от своя страна може да се 
разглежда като основен  мотивиращ фактор.   

 Стратегията за подобряване на трудовите отношения се свързва с 
осигуряване на взаимовръзка на организацията с работниците и служителите 
и определя индивидуални и колективни трудови конфликти и привлича 
работници в управлението. Целите на една стратегия за подобряване на 
трудовите отношения са чрез  изграждане на стабилна връзка и отношения на 
сътрудничество със служителите и най-вече чрез минимизиране на 
конфликтите в организацията да се повиши приноса на работниците и 
служителите за постигане на организационните цели. Тя може да засяга и 
урежда въпроси свързани с образованието и подобряване условията труд и 
съответно влияе върху тези стратегии.  

 Като заключение може да се обобщи, че стратегиите за развитие на 
човешките ресурси са функционални стратегии и тяхното  формиране зависи 
на първо място от влиянието и връзката им с бизнес стратегиите. Но от друга 
страна е възможно  между отделните стратегии за развитие на човешките 
ресурси да има определена връзка и влияние. В някои случаи изборът на 
определена стратегия може да наложи формиране на конкретна друга 
стратегия. В други случаи пък между отделните стратегии има косвена 
връзка без изборът на едната да предопределя другата. Такъв е случаят със 
стратегията за формиране на възнаграждението и стратегията за  наемане на 
персонал. От написаното по темата става ясно,  че  в тези случаи заявената  
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позиция на организацията относно работната заплата де факто представлява 
желанието и готовността й да наеме служители без обаче да има пряка връзка  
между двете стратегии. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОТИВИРАНЕ НА 
СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
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Abstract. The motivation process is a base for developing human resources and enterprises 
providing competitive advantages of employees. The system of human resource 
management can influence the level of motivation if it is used appropriate according to basic 
principles and methods to motivate specialists in the enterprise. Using a survey is made an 
investigation through the employees in machine-building enterprises. Findings from this 
study indicate that enterprises do not know how to motivate specialists using the elements of 
system of human resource management and their influence in working environment. 
Keywords: motivation, system of human resource management, motivation effects 
JEL: J24, J20, L60, M12, M54 
 
1. Увод 

В условията на динамично променящи се икономически условия 
предприятията са поставени пред предизвикателството да противодействат 
на натиска на външната среда, ако разполагат с достатъчно гъвкава система 
за управление на човешките ресурси и се ръководят от принципите на 
управление чрез мотивация. Служителите представляват най-важният 
„актив“ за предприятията, като те със своите качества и компетентности имат 
способността в процеса на производството да създават нова стойност и 
повишават конкурентоспособността на предприятието. Мотивацията е 
предпоставка и „двигател“ за задоволяване на потребности и постигане на 
цели на служителите в трудовата среда, като осигуряването на висока или 
нарастваща мотивация повишава качеството на труда и резултатите от него.  

Обект на изследване в доклада са специалистите в предприятия от 
сектор Машиностроене и Металообработване. 

Предмет на доклада е представяне на мотивиращите ефекти на 
системата за управление на човешките ресурси и възможности те да бъдат 
прилагани в предприятията. 

Изследователската теза в доклада е, че адекватното използване и 
прилагане на мотивиращата сила на системата за управление на човешките 
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ресурси е ключово условие за управление на мотивационния процес, а оттам 
и осигуряване на конкурентоспособност на предприятията чрез техните 
специалисти. 

Системата за управление на човешките ресурси обхваща ключови 
дейности в управлението на служителите, връзките между тях, 
взаимодействието им със заобикалящата среда и начина на функциониране с 
оглед да се реализират целите на предприятието. В доклада ще бъдат 
разгледани конкретни мотивиращи ефекти в процеса по набиране и подбор, 
оценяване на трудовото представяне, управление на възнагражденията, 
обучение и развитие на специалистите.  

 
2. Мотивиране на специалистите чрез елементите на системата за 

управление на човешките ресурси 
2.1.  Процесът по набиране и подбор и неговата мотивираща сила 

Дейността по набиране и подбор е ключов процес, чрез който се избира 
най-удачният начин за привличане на кандидати за работа, като се отчита 
реалното състояние на пазара на труда, специфичните особености на региона 
и индивидуалните потребности на предприятието. Специалистите в една 
организация са носители на нейното „трайно и авангардно конкурентно 
предимство“[1], затова правилно подбраните мотивационни техники от 
ръководителите още при набирането и подбора ще осигури това предимство. 
Ако те са в състояние да мотивират специалистите още на входа, да ги 
анализират, да открият осъзнатите от кандидатите мотиватори, да ги накарат 
да се почувстват като част от едно голямо цяло и да придадат смисъл на 
трудовия им живот, те ще постигнат желания успех. Мотивирането при 
набирането и подбора включва следните елементи: 
1. Съответствие между изискванията на длъжността и 
компетентностите на специалиста.  
2. Качеството на интервюто и преди всичко демонстрираното при него 
уважение, разбиране, желание за осигуряване на помощ при 
адаптирането му в предприятието, помага на кандидатите да изявят своя 
потенциал, което има мотивираща сила. 
3. Предоставяне на информация за фирмената визия, мисия, цели и 
задачи, фирмени мероприятия, политики към човешките ресурси, доказано 
име на предприятието и реноме, за да може у новия специалист да се изгради 
корпоративна мотивация в самото начало на трудовия процес. 
4. Проучване на индивидуалната мотивация на специалиста чрез 
използване на различни методи с цел определяне на ценности, приоритети, 
очаквания, цели и планове за развитие. 
5. Съдействие при адаптацията на специалиста в новата среда и екип. 
6. Предоставяне на възможност за обучение, свързано със 
спецификата на дейността и по-бързото навлизане в работата. 
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2.2. Оценяването на трудовото представяне и мотивиращата сила за 
специалистите 

Оценяването на трудовото представяне е дейност на ръководителите в 
предприятието по набиране и анализиране на информация за това как се 
представят служителите в трудовия процес и изготвяне на становище за 
тяхната работа, като се отчитат изискванията и целите на предприятието [2]. 
Процесът по оценяване играе ролята на "о6ратна връзка" по отношение на 
отделния специалист. Резултатите от оценката са "входа" на системите за 
определяне на възнагражденията, обучението и развитието, квалификацията 
и преквалификацията. Добре формулираното и правилно извършено 
оценяване на човешките ресурси не само им дава възможност да получат 
информация за това как се оценява тяхната дейност, но то е един от 
основните мотиватори за изпълнение на бъдещи задачи. 

Основните изисквания към елементите на оценката, които носят 
мотивиращ заряд, са: да бъдат свързани с целта и пряко с работата; да бъдат 
относително постоянни и известни на специалистите; да имат диференциална 
валидност; да отразяват специфичните особености и изисквания на 
длъжността към специалиста; да характеризират постиженията на 
специалиста; да бъдат обективни и справедливи; да се поддават на 
наблюдение; да бъдат податливи на обсъждане и обжалване; да бъдат ясно 
отличим един от друг; да бъдат универсални; да са достатъчно на брой, но не 
прекалено много, което ще направи тромава и неефективна практиката по 
оценяване на трудовото представяне; да се извършват от квалифицирани 
оценители. 

Основна мотивираща сила на оценяването на трудовото представяне 
за специалистите: 
1. Процесът на оценяване да се обвързва директно с мотивирането 
и развитието на специалистите, а не толкова като средство за определяне на 
заплащането. 

2. Използване на самооценката, като се повишава степента на 
доверие между ръководител (оценяващ) и подчинен (оценяван), внася 
атмосфера на съпричастност.  

3. Използване на механизми, които обвързват оценяването с 
възнаграждението. 

4. Оправдаване на очакванията на специалиста, че в края на годината 
ще получи награда за вложените усилия, то през цялата година той ще бъде 
изключително старателен в работата си, няма да закъснява. 

5. За ефективна мотивация оценяващият следва да установи точно 
съотношение между достигнатите резултати и възнаграждението. Трябва да 
се направи съпоставка между очакване на специалиста и получено 
възнаграждение, което ще задоволи неговите потребности. 

6. Мотивиращо за специалиста е получаване на желаните (очаквани, 
ценени) форми на признание от страна на ръководството. 
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Процесът на оценяване допринася за развитие на вътрешната 
комуникация в предприятието; получаване на позитивна обратна връзка от 
специалиста; поставяне на цели, които са част от стратегията за развитие; 
опознаване на индивидуалните потребности, ценности и очаквания на 
специалиста; постигане на по-високи резултати от по-мотивираните 
специалисти. Необходимо е да има разбиране от страна на специалистите, че 
положителното оценяване ще им предостави възможност за кариерно 
развитие, получаване на допълнително възнаграждение, социални 
придобивки и други. 

 
2.3. Управление на възнагражденията и мотивиращата сила за 
специалиста 

Управлението на възнагражденията влияе върху мотивацията на 
специалистите от икономическа и психологическа гледна точка. 
Възнагражденията се асоциират със социалния статус, авторитет и 
признание. Чрез управление на възнагражденията се отразява философията 
на ръководството на предприятието по отношение на привличането, 
задържането и мотивирането на човешките ресурси. Това означава, че 
системите на заплащане следва да осигуряват конкурентни, но и 
равностойни нива на заплащане в даден бранш, отрасъл, професия. 
Основната работна заплата според Херцберг [3] е стабилизиращ фактор, т.е. 
тя е приемлива за всички специалисти, като не действа в посока на 
увеличаване на удовлетворението. Мотивиращите сили на управлението на 
възнагражденията са следните: 

1. Мотивиране чрез допълнителни възнаграждения, т.е. гъвкавата 
част от работната заплата (бонуси, премии, целеви награди и други). 

2. Механизмите за получаване на бонуси да мотивират за нарастващи 
резултати. 

3. Бонусите да бъде обвързани с размера на постижението, т.е. за 
високи резултати да се получават по-големи бонуси и обратно. 

4. Предоставянето на бонуси да бъде безпристрастно и публично 
(когато това е установено като мотивиращ ефект за специалиста). 

5. Да бъде спазен принципът на справедливост. 
2.4. Начини и техники за мотивиране чрез обучение и развитие 

Моделът за развитие на кариерата се основава на разбирането, че 
отговорността за кариерата не е само на предприятието, но и на отделния 
специалист. Задълженията на личността, които са свързани с пригодността 
за заетост, се изразяват в развитието на умения, които ще я направят 
конкурентна на трудовия пазар. Самооценката на специалиста включва да 
прецени правилно своите способности, възможностите за и полезността от 
развитие на компетентности, съответстващи на компетенциите на 
длъжността. За кариерното развитие значение имат и индивидуалните 
характеристики на човека като умения да комуникира, да си сътрудничи с 
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останалите колеги, които работят в и извън неговата професионална област, 
да бъде адаптивен към промените и към различните изисквания на 
длъжността. От своя страна предприятията е необходимо да създават 
предпоставки за кариерно развитие и поддържане на система за управление 
на кариерата. Това включва създаване на условия за специалистите за 
подобряване на техните умения, непрекъснато обучение, възможности за 
самооценка, както и поддържане на баланс между работа и личен живот. 

В литературата, посветена на управлението на човешките ресурси, се 
прави разлика между обучение и развитие на кадрите. Въпреки че някои 
автори са склонни да ги използват паралелно като понятия, преобладава 
мнението, че обучението е основно средство за развитие на управленския 
персонал, но не е тъждествено с него. Докато развитието е по-тясно свързано 
с цялостното развитие на личността на специалистите, а не само с 
придобиване на определени знания и умения. 

Мотивиращата сила на обучението може да бъде откроена в следното: 
1. Провеждане на обучение, което да обогати познанията на специалиста в 
насока, свързана с развитието на дейността, въвеждане на нови продукти, 
технологии и други очаквани компетентности поради технически промени в 
трудовата среда. 
2. Обучението да бъде проведено от компетентни обучаващи 
/преподаватели, специалисти в областта/. 
3. Да бъде избрано подходящо място и време за обучение - определя се в 
зависимост от спецификата на обучението 
4. Времето за обучение да бъде заплатено на специалистите. 
5. В обучението да бъдат включени специалисти, които имат нагласа и 
желание да бъдат обучавани, т.е. вътрешна мотивация за провеждане на 
обучение. 
6. Да се предоставят шансове и възможности за обогатяване на работата, 
за преодоляване на еднообразието, скуката и досадата в досегашни рутинни 
дейности, за поемане чрез обучение на нови предизвикателства в труда; 
7. Да се стимулират служителите в смисъл на повишаване на тяхната 
активност и инициативност, генериране на идеи, пренасяне и утвърждаване 
на творчески елементи в дейността им. 
Мотивиращи ефекти от развитието на специалистите: 
1. Специалистите да са запознати с разработена от предприятието 
квалификационна и длъжностна система на издигане на кадрите, която е 
част от кадровата политика. Да бъдат дефинирани ясни, конкретни принципи 
на кадровата политика, които да се знаят от специалистите. 
2. Да се разгърнат заложените в специалиста възможности и потенциал за 
развитие. 
3. Развитието в кариерата да бъде насочено към индивидуалните 
потребности на специалиста и неговата готовност да заеме друга позиция.  
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4. Да се направи преценка между развитие във вертикален или 
хоризонтален план в зависимост от способностите на специалиста. 
3. Емпирично проучване на мотивиращата сила на системата за 
управление на човешките ресурси 

Проучването е проведено в предприятия от сектор Машиностроене и 
металообработване, като в анкетирането са включени само категорията 
„специалисти“. Резултатите от анкетирането представят пропуски и 
неизползване на материята за управление чрез мотивация. Предприятията 
нямат разработена система за управление на човешките ресурси, като се 
спазват остарели критерии и механизми в управлението на специалистите.  

 
Таблица 1. Област, в която специалистите се чувстват несправедливо третирани 

№ 
Област, в която специалистът е 
несправедливо третиран 

ДА НЕ 

1 
2 3 4 

1. 
А) подценяват се познанията ми 

43,9% 56,1% 

2. 
Б) подценява се опитът ми 

38% 62% 

3. 
В) подценяват се възможностите ми за израстване в 
предприятието /отсъствие на кариерно развитие/; 51,9% 47,6% 

4. 
Г) не ми осигуряват възможности за обогатяване на 
компетентностите 51,9% 47,6% 

5. 
Д) възлагане на задачи извън компетенциите на 
заеманата длъжност 50,8% 49,2% 

6. 
Е) възлага ми се работа, несъответстваща на моите 
компетентности 44,4% 55,1% 

Източник: Данни от наблюдението и собствени изчисления чрез SPSS (19.0v 
 

Таблица 2. Форми на признание с мотивиращо въздействие 
№ Форми на признание с мотивиращо въздействие ДА НЕ 
1 2 3 4 

1. А) делегиране на допълнителни права и 
правомощия; 61% 39% 

2. Б) предоставяне на правото за самоконтрол в 
работата 

79,7% 20,3% 

3. В) осигуряване на възможност за професионално 
израстване 

81,8% 18,2% 

4. Г) гарантиране на работното място 80,2% 19,8% 

5. Д) разбирателство и взаимопомощ от страна на 
ръководителите 

88,8% 11,2% 
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№ Форми на признание с мотивиращо въздействие ДА НЕ 
1 2 3 4 

6. Е) сплотеност между членовете на екипа; 84,5% 15,5% 

7. Ж) равнопоставеност на работното място; 75,9% 24,1% 

8. З) справедливост при оценяването, като оценката е 
обвързана с реални постижения и лични заслуги 

87,7% 10,7% 

57%
43%

НЕ ДА

 
 

Фиг. 1. Наличие на отдел по Управление на човешките ресурси в предприятията 

В изследваните предприятия е необходимо да бъде направен задълбочен „прочит“ 
от страна на ръководителите и специалистите в отделите по човешки ресурси, за да 
бъде прилагана адекватно мотивационната политика. Важно е да се има предвид, че 
дори добре и цялостно разработена мотивационна политика в предприятието, но 
липсата на съвестно и качествено практическо провеждане, ще я превърне в 
демотивационна, а усилията за нейното създаване ще бъдат напразни. 
 
4. Заключение 

Настоящото изследване извежда на преден план мотивиращата сила на системата 
за управление на човешките ресурси и нейното влияние върху специалистите от 
направено изследване. Резултатите от проучването потвърждават водещата роля на 
управлението чрез мотивация, цененост от страна на специалистите на мотивиращи 
механизми и липсата в тяхното използване от ръководителите на предприятията. 
Необходимо е да се вземат мерки за запознаване с принципите на мотивиране и 
полезните ефекти и високи резултати, които те допринасят за трудовата дейност. 
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28TAbstract. The subject of research and analysis in this paper is emotional intelligence (EQ) 
and its impact on motivation and employability of human resources in today’s organizations. 
The aim of this study is to diagnose and treat intelligence in a new perspective by asking 
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1.  Въведение  

Технологиите непрекъснато променят начина, по който работим, 
общуваме, ръководим проекти и хора. Това се отразява и върху пазара на 
труда. През последните години много организации промениха профила на 
"идеалния кандидат" за работа. Безспорен факт е, че технологичните 
творения се правят от хора с висок интелект, но за устойчивото развитие на 
днешните организации се оказва, че това не е достатъчно.  При набирането  и 
подбора на кадри, съвременните работодатели все по-често поставят 
изисквания за комуникативни умения и работа в екип. По време на 
интервюта и събеседвания с кандидатите за заемане на вакантни длъжности 
се установява и тяхната емоционална интелигентност наред с образователния 
ценз и опита.  

Голяма част от фирмите се нуждаят от креативни личности, надарени с 
умения да изграждат устойчиви връзки на доверие, толерантност и лоялност, 
да поддържат позитивно отношение, подхождайки с емпатия към останалите. 
Профилът на тези хора задължително включва способността да разбират 
мислите, чувствата и емоциите на другите, като по този начин създават 
ценностна организационна култура. В този контекст организациите днес са 
изправени пред предизвикателството да "задържат талантите си".  Те 
изпитват осезателна потребност от лидери, които умеят да мотивират 
креативните служители в тях. В този смисъл успешният мениджър в една 
организация не е онзи, който постига поставените цели и задачи, а лидерът, 
който умее да вдъхновява и да печели подкрепата на другите. Това изисква 
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не само добра подготовка в сферата на емоционалната интелигентност (EQ), 
а и способност за използване на тези познания в ежедневното общуване.   

Обект на изследване и анализ в настоящия доклад е емоционалната 
интелигентност (EQ) и влиянието й върху  мотивацията и професионалната 
пригодност на човешките ресурси в съвременните организации. 

Предмет на изследване е емоционалното състояние и степен на 
удовлетвореност от реализация на заетите. 

Развитието на идеите за емоционалната интелигентност е достигнало до 
общоприеманата и практически значима теза, че емоционалните 
способности също могат да се усвояват и непрекъснато да се развиват, както 
и интелектуалните способности. Развитието на емоционалната 
интелигентност е ключов фактор за адекватното участие на индивида в 
живота на организацията, когато той не само реагира на случващото се, но и 
действа, вземайки  решения. 

 
2. Връзката „емоционална интелигентност - мотивация – професионална 
пригодност” 

Интелигентността на човека се измерва не само с IQ /коефициент на 
умствена интелигентност/, а и с EQ /коефициент на емоционална 
интелигентност/. За разлика от концепцията за коефициента за 
интелигентност, която има около 100-годишна история, теорията за 
емоционалната интелигентност се развива през 90 P

-те
P години на ХХ век. През 

1995 г. Даниел Голман издава книгата си “Емоционална интелигентност: 
защо тя е по-значима от IQ?”, която бързо печели заслужена популярност и 
привлича много изследователи, тъй като оказва влияние върху представите за 
качествено  организационно обучение и развитие [1]. Оттогава тя променя 
съществено разбирането за развитието на хората и организациите, за 
възможностите на човешкия интелект да придобива и борави със знания, да 
изследва нови територии от своята природа. Тя е свързана с интелигентното 
контролиране на емоции и способността да се осъзнават собствените чувства 
и начина, по който влияят върху индивида. 

Докато Голман свързва емоционалната интелигентност с водачеството 
(leadership), в настоящия доклад се изследва влиянието й върху мотивацията 
и професионалната пригодност на личността. Много от нас познават силата 
на емоциите и знаят, че те често са по-решаващи  от „разума“.  

Емоционалната интелигентност не игнорира фактора „емоция“  и 
представя един по-широк възглед за интелигентността от конвенционалната 
интелигентност, измервана с IQ тест. Конвенционална интелигентност 
пропуска някои аспекти на интелигентността като социални умения и 
емпатия. Емоциите често са били пренебрегвани или напълно отричани, 
когато се анализира поведението на човека на работното му място. Този 
предразсъдък идва от модела за т.нар. рационален икономически човек като 
основен субект в пазара, бизнеса и индустрията. Например, един служител 
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може да бъде перфектен в работата си, но да не притежава никакви 
междуличностни умения. Като цяло интелигентността, разглеждана само от 
страна на конвенционалната интелигентност, дава ограничена представа за 
способностите на хората. 

Факт е, че тестовете за интелигентност (IQ) имат едновековна история, 
както е факт и това, че дават много точна информация за логиката, мисълта и 
интелекта. Но през последните десетилетия започва да се задава въпросът, 
свързан с успеха от професионалната реализация и кариера на хората в 
организациите. Емоционалната интелигентност намира все по-значимо място 
при необходимите и задължителни качества, които се търсят у работещите 
във фирмите и при сформирането на добри и успешни екипи, наравно с 
интелектуалната интелигентност. Оказва се, че в началото на XXI век вече не 
е достатъчно едностранното интелектуално развитие на човешките ресурси, 
резултат от многогодишно надграждане. Емоционалната интелигентност, 
като характеристика се превръща в задължителнo качество за съвременния 
работещ човек. Съвременната наука преразглежда голямата роля на емоциите 
в човешкия живот и дори в биологическата еволюция. 

В съдържателен аспект емоционалната интелигентност  включва 
следните елементи:  

• самопознание 33Tи самооценка 33T – разпознаване на собствените силни и 
слаби страни от индивида, индивидуалните емоции и начина на влиянието им  
върху мислите и поведението му; 

• самоконтрол – умението на личността да контролира мислите и 
поведението си, да управлява емоциите си, да поема инициативата, да 
изпълнява обещанията си и да се адаптира към променящата се среда;  

• управление на връзките – справяне със сложните взаимоотношения на 
работното място, ясно общуване, активно трудово представяне, умения за 
работа в екип, стимулиране на участниците  и успешно справяне с 
конфликтни ситуации. 

• 33Tвътрешноличностни умения - способността да се разпознават и 
използват лични емоции; 

• 33Tчувствителност - способността за изразяване на  чувства, убеждения и 
мисли, без да се  нараняват чувствата на другите хора; 

• 33Tнезависимост - способността за вземане и приемане на  решения; 
• 33Tмеждуличностни умения; 
• 33Tемпатия - разбирането на чувствата на другите хора, което позволява 

да се реагира адекватно на промените в емоционалното им състояние; 
• 33T социална отговорност - 33T проява на разбиране към  чуждите емоции, 

съпричастност спрямо нуждите и опасенията на другите, разпознаване на 
сигналите, силата на групата или организацията; 

• 33Tвъзприемане на реалността  и стресовите ситуации; 
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• 33Tадаптивност - възможността за бърза и адекватна реакция на 
промените; 

• 33Tгъвкавост - способността за регулиране на  собствените емоции, мисли 
и поведение в съответствие с променящите се обстоятелства; 

• р 33Tешаване на проблеми - способността да се идентифицират и приложат 
решения; 

• оптимизъм. 
Способността за разграничаване на  собствените  емоции  и  тяхното 

управление на работното място е от ключово значение за професионалната 
пригодност на даден служител. Тя включва съвкупност от способности и 
умения за: 

• създаване на отношения, запазване и поддържане на приятелски връзки 
и познанства;  

• справяне и разрешаване на конфликти; 
• социален анализ; 
• лидерство; 
• организиране на групи и екипи, координиране на съвместни човешки 

усилия в една обща посока; 
• достигане до общи и приемливи решения, прилагане на посреднически 

умения; 
• долавяне на чувствата, мотивите и грижите на другите хора и 

създаване на усещане за връзка в общуването с тях; 
• устойчивост към фрустрация и  контрол над настроенията. 
За първи път през 1962 г. описвайки теорията на човешката мотивация в 

книгата си „Towards a Psychology of Being”, Абрахам Маслоу посочва: 
„Епизод или изблик, в който силите на личността се събират по един особен 
и силно емоционален начин, в който човек е напълно функциониращ, по-
творчески, по-весел, надскачащ егоизма си (self-transcendance), по-независим 
от своите основни потребности. В тези върхови епизоди (peak experience) 
човек изявява по-добре възможностите си, по-близо е до сърцевината на 
своето съществуване, човек е по-истински (morefully man). Тогава ние 
действаме, мислим и чувстваме най-ясно и точно, повече обичаме и 
приемаме другите и сме способни да използваме енергията си за 
конструктивни цели. Това са не само най-щастливите и най-вълнуващите 
моменти, те също така са моменти на най-голяма зрялост и удовлетвореност 
– с една дума, най-здравословните моменти на човека – „the feeling of being” 
[3]. Една динамично изграждаща се професионална пригодност изпълва със 
съдържание връзката ЕQ – мотивация - компетентност. Изследването 
посочва силните и слабите страни в психологическите и социално-личностни 
характеристики на работещите. 

Най-общо професионалната пригодност се характеризира със следните 
аспекти:  
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• възможност на личността да реализира определена професионална 
дейност на основата на предварително усвоени и развити знания, умения, 
способности и ценности [2]; 

• съответствие между качествата на личността и изискванията на 
професията. 

При усвояването и развитието на професионалната пригодност в процеса 
на работа е нужно да се познават силните и слабите личностни особености на 
служителите и по-точно: 

- силните характеристики, които влияят положително върху развитието и 
усъвършенстването на професионалната пригодност; 

- слабите характеристики - за да се минимизира тяхното отрицателно 
влияние в поведението на работещия.  

Така се повишават шансовете на индивидите за успешно справяне с 
предизвикателствата на конкурентната среда. За целта е необходимо: 

• усвояване на знания, които непрекъснато да развиват и стимулират 
психологическите характеристики на мисленето. 

• „пробуждане” и развитие на емоционална интелигентност, изразена 
най-вече в контрол в определени граници върху собствени и чужди емоции 
[2]. Целта е да се тренират емоционално-волевите способности за постоянно 
усвояване на динамично знание, развитие и усъвършенстване на уменията и 
способностите. 

За успешно реализиране на всяка дейност са необходими най-малко две 
групи способности: 1) група на интелектуални способности, която е в 
основата на реализиране на всяка трудова дейност и развива 
характеристиките на мислене (структура, съдържание, пълнота, дълбочина, 
обобщеност, точност, съкратеност, усвоеност и логика). 2) другата група 
способности, подпомагаща саморегулацията и управлението на психичното 
поведение. Тя съставлява характера на личността /главно комуникативните и 
емоционалните способности/. От това как (по какъв начин) ще бъдат 
реализирани трудовите задачи, какви методи и средства ще се използват, за 
да се развият типологичните характеристиките на мисленето и 
емоционалният самоконтрол на работещите зависи достигането на 
изискуемия профил на професията и постигане на съответното нивото на 
професионална пригодност. Служителите в демократично управляваните 
организации трябва “да поемат пътя към интелектуалната самозащита, за да 
защитят себе си от манипулация и контрол.”  
 
3. Анализ на резултатите от изследването 

Целта на изследването е  да диагностицира и третира интелигентността в 
нова перспектива, задавайки въпроси, които са свързани с емоциите, 
разглеждани като част от интелекта. Проучването се стреми да разкрие 
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влиянието на емоционалната интелигентност върху личностната мотивация и 
професионална пригодност на заетите човешки ресурси.  

Към момента в пилотното изследване са взели участие 58 изследвани 
лица – 37 жени и 21 мъже на възраст между 21 и 64 години, работещи в 
организации в три области на Северен централен район – Габровска, 
Великотърновска и Ловешка. От анкетираните участници 22 са заети в 
държавния сектор, а останалите 36 работят в частната сфера. Предстои 
обработка на останалата част от емпиричните данни, които са част от по-
голямо проектно проучване, изследващо мотивационната среда в 
съвременните организации за постигане на интелигентен растеж. 
Реализирането на проучването стартира в края на януари 2014 г. 

Попаднали във финансова и духовна криза, българските работници и 
служители често подтискат емоциите си на работното място, което оказва 
негативно влияние върху продуктивността им, но за съжаление най-вече 
върху здравето им. Ако не усвоят умението да управляват емоциите си, те 
стават податливи на честа промяна в настроенията си, което от своя страна 
затруднява комуникацията в общуването им и ги кара да се чувстват самотни 
и изолирани. Промяната е заложена във всяка организация. Хората, които 
развиват своята EQ, се научават не само да не оказват съпротива на 
промяната, но и съзнателно да я приемат на всяко ниво. Вече не е достатъчно 
едностранното интелектуално развитие, резултат от многогодишно 
надграждане. Емоционалната интелигентност, като характеристика се 
превръща в задължителнo качество за съвременния работещ човек. 

След провеждане на дълбочинни интервюта с линейни мениджъри в 
предприятия, функциониращи в няколко различни отрасъла (предимно в 
сферата на услугите), установяваме голяма заинтересованост по темата, което 
е показател, че една част от тях са запознати с термина „емоционална 
интелигентност”, докато други вече са усвоили добри техники и умения от 
нея, с които вече боравят и се справят в трудни ситуации. Усвояването и 
контролирането на емоционалната интелигентност създава условия за 
развитие на личността, за самоопределяне, което да повишава 
професионалната пригодност, да мотивира нейното усъвършенстване така, че 
да се осигурява ефективна трудова реализация.  

Проведеното анкетно проучване потвърждава, че управлението и 
контролът на собствените емоции, както и възприятието на емоциите на 
другите е от основно значение за микроклимата сред персонала. Те са 
крайъгълен камък на редица важни процеси в организацията – мотивация, 
ефективно лидерство, управление на конфликти, пригодност на работното 
място. От отговорите на голяма част от анкетираните респонденти се 
установява, че твърде често служителите в негативно настроение постигат 
своите цели, предавайки на останалите по-убедителни послания, отколкото 
позитивно настроените.  В редица случаи хората използват отрицателни 
емоции, когато са убедени, че са от полза при постигане на техните цели или 
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когато това е единственият останал начин да разрешат възникнала проблемна 
ситуация. Негативните емоции трябва  да се разглеждат не само като вредни 
и подлежащи на пълно редуциране, но и като положително влияещи върху 
организационния живот. Преживяването и изразяването на гняв често 
сигнализира за очевидни, фрапиращи прояви на несправедливост, което 
мениджърите могат да трансформират в полезен стимул за коригиране на 
неравенството. 86% от интервюираните ръководители посочват, че гневът, 
който изпитват, когато научават за неправилно извършени дейности от 
страна на техни подчинени, е сериозен сигнал да вземат своевременни 
коригиращи мерки. В останалите случаи, когато отрицателните емоции се 
разглеждат като дисфункционални, те загубват своята сигнализираща 
функция. Адекватният поглед на ръководителя не трябва да пропуска 
възможността да възприема негативните емоции като мощен сигнал за 
необходимостта от промяна. 

В 58% от анкетираните служители се наблюдава несъответствие между 
„чувствана” и „демонстрирана” емоция. Самите те разкриват, че е 
необходима много повече енергия, за да подтискат или фалшифицират 
истинската емоция в отговор на организационните интереси и общи цели. 
При емоционален дисонанс, за да избегне негативни последствия, индивидът 
се отчуждава от истинските емоции, които изпитва, за да отговори на 
изискванията и очакванията в работата. Това води до понижаване или 
изгубване на мотивация за активно трудово представяне и общуване, 
вследствие на което, човек се дистанцира или изолира на работното си място. 

Работещите, занимаващи се всекидневно и интензивно с проблемите на 
други хора (най-често в сферата на здравеопазването, образованието, 
обслужването на клиенти и др.), могат да развият синдрома „бърнаут” - 
състояние на физиологично, емоционално и умствено изчерпване, 
характеризиращо се с хронична умора, чувство за безпомощност и 
безнадежност, развитие на негативно себевъзприятие и отношение към 
работата, живота и другите хора. Те се отдръпват емоционално, изпитвайки 
усещане за намалени професионални постижения и чувство за ниска 
ефективност при изпълнение на заеманата длъжност. Състоянието на 
емоционално изтощение и изчерпване кара служителите да се съмняват в 
своите умения и способности, както и да не изпитват удовлетворение от 
трудовото си представяне на работното място. 

Емоциите, които произтичат от чувството за справедливост варират в 
зависимост от обстоятелствата и конкретната организационна ситуация – 
страх, радост, надежда, благодарност, гняв, ярост. Изброените емоции  са 
най-характерната субстанция на човешкото чувство за справедливост, което 
от своя страна е трайна нагласа и устойчива черта на характера. От 
проведеното проучване се вижда, че то е по-силно развито сред младите 
служители на възраст от 21 до 45 години. 
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Сред близо половината от интервюираните мениджъри на фирми 
продължава да доминира разбирането, че доброто управление на персонала 
изисква от тях т.нар. “твърди действия”, които отъждествяват с „разумни 
решения”. Поставяйки знак за равенство между понятията „ефективно” и 
„рационално”, те поддържат мнението, че интелектуалните способности са 
единствените, които имат значение за работещите  хора в организациите им. 
Останалата част от ръководителите са склонни да инвестират в развитие на  
„нежни умения” на своите служители. По споделено от тях мнение две от три 
способности и умения на служителите, съществени за ефективната им работа 
и успешното им представяне, са от списъка на т.нар. нежни умения. В него 
задължително присъстват: доверие,  емпатия,  приспособимост, самоконтрол,  
талант за екипност. 

В деловата сфера все по-силно се изтъква ролята на емоциите и 
емоционалните умения. Успешните мениджъри и бизнесмени споделят, че 
наблюдавайки заобикалящите ги партньори като източник на разнообразни 
емоционални реакции, откриват нови начини за реагиране при определени 
ситуации. Следейки поведението и реакциите на своите служители в 
трудовото им ежедневие (по какъв начин реагират на изискванията към тях, 
на претенциите, на добрите новини, на агресията, на комплиментите), 
ръководителят трябва да се стреми да стимулира положителните емоции и 
нагласи и да ограничава негативното възприятие, преживявания и действия.  

Интелигентният лидер никога не обвинява другите за емоционалното 
състояние, в което се намира . Той се учи да не реагира "емоционално" като 
проявява безусловно уважение към другите. Това го прави "привлекателен". 
Хората се чувстват добре около него и следователно са по-склонни да го 
следват. Хората с висока емоционална интелигентност имат способността не 
само да управляват добре своите емоции, но и да разбират емоционалното 
състояние на останалите. Те веднага улавят негативните чувства и се опитват 
да ги тушират. Човекът с висока емоционална интелигентност слуша 
„вътрешния“ си глас и е в състояние да разпознава чувствата си. Той обръща 
внимание не само на здравата логика, но и на интуицията си. Успява да 
използва аналитичността в разгадаване на личните си емоции и разпознаване 
на чувствата на значими за него хора. Докато индивидът с ниска 
емоционална интелигентност действа, без да се замисли какво е накарало 
другия да постъпи точно по този начин, и не се вълнува от мотивите му. Той 
не зачита околните и се интересува само от себе си, което затруднява 
интегрирането му в обществото. В съвременното технологично общество се 
отделя повече внимание на усвояването на професионални знания, а 
емоциите се загърбват. Така се стига до отчуждаване и много хора с ниска 
емоционална интелигентност не са стимулирани или научени да я развиват. 
Познаването и усещането на собствените ни емоции, както и тези на другите 
е свързано с уменията ни да изслушваме и да имаме добри взаимоотношения. 
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Почти половината от мениджърите посочват, че предпочитат да 
“общуват” с подчинените си чрез емоционално интелигентни служители. 
Такъв тип служител обикновено “превежда” дадена заповед до екипа по 
начин, който позволява не само никой да не бъде засегнат, но и хората да 
бъдат мотивирани да свършат добре задачите си. В останалите случаи, когато 
в организацията няма човек с подобни качества, управляващият се опитва 
сам да превърне негативните емоции в положителни. 

Обработените резултати до момента сочат, че над 36 на сто от 
респондентите генерират неудовлетвореност от емоционалния микроклимат 
на колектива, в който работят. 55 на сто от изследваните лица отбелязват 
присъствието на емоционални смущения, физически и психичен дискомфорт, 
нагласи и настроения, които им влияят нездравословно. Те споделят 
негативни емоции, преживявания и чувства като обида, гняв, съжаление и 
други, предизвикани от скорошни стресови ситуации или конфликти. 28% 
изпитват страх от очакване на нежелани, неприятни или заплашващи 
събития, които могат да се случат. Професионалният стрес е присъствал в 
трудовия живот на 83 на сто, докато едва при 5 на сто са налични симптоми 
на професионално „прегаряне”. Всеки трети от изследваните лица изтъква 
наличието на различни физически и психични заболявания. 

За успешното реализиране на поставена трудова задача освен добър 
интелект, гъвкава мисъл и опитност, позволяващи съставянето на добър план 
на действие, са необходими активност и настойчивост, бодрост и бдителност 
в хода на изпълнението й. За да не се отегчи работещият в хода на действията 
се нуждае от подходяща нагласа, тласък, стимулиращи въздействия, 
формиращи мотивацията му за работа. Изборът на най-сполучливият подход 
за мотивиране и начин на въздействие върху личността е свързан с 
опознаването и разкриването на човешката същност чрез проявените емоции. 
41TГъвкавостта на поведението е важно качество за осигуряване на адаптивност, 
позволяващо да се използват шансовете, възможности, възникнали в даден 
момент и в развитие. 41TЛичната и кариерната удовлетвореност на заетите лица 
корелират с два основни елемента – интелектуално и емоционално здраве и 
чувството, че човешкият ресурс е „на мястото си“ в настоящата му 
професионална реализация. 

Изследването е на твърде ранен етап, който не предполага каквито и да е 
основания за генерализиране, но дори и първични, обработените данни 
сигнализират за начални възможности, които да потвърдят повдигнатите 
хипотези, както и твърдението, че емоциите подлежат на непрекъснато 
развитие, което именно ги прави „интелигентни”. 

Ритъмът на модерния живот, свръхкомпетенцията в личната и 
професионалната сфера, постоянната забързаност в трудовото ежедневие и 
съществуването на постоянен перфекционизъм в работата сериозно влияят 
върху емоционалното състояние на хората. Тези фактори поставят на 
непрекъснато изпитание границите на техните физически и психически 
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възможности, а резултатът е най-често емоционална нестабилност. Този 
дисбаланс засяга не само най-личните аспекти от живота на всеки човек, но 
оказва влияние и върху работата и професионалната му пригодност. Това не е 
случайно, тъй като действията в работната сфера предизвикват у хората 
множество лични и чужди емоции: от трудов ентусиазъм до фрустрации от 
различни ежедневни ситуации. За да бъдат използвани рационално за 
постигане на по-добри резултати, е необходим контрол върху поведението и 
мисловната човешка дейност.  

Днес, не е достатъчно човек да има висок коефициент на интелигентност, 
за да постигне огромни професионални успехи. Изисква се подходящ 
контрол върху емоциите, който да му позволява да се чувства и да действа 
хармонично спрямо работната среда. Без съмнение, разумният контрол върху 
емоциите не може да гарантира фирмен просперитет или да реши 
организационните проблеми. Развитието и успехът на фирмата като цяло се 
влияят от доста по-комплексни фактори. Силни страни имат фирмите,  
изградили сплотен колектив и служители, притежаващи добър баланс между 
рационални и емоционални способности.  Едни от най-успешните техники за 
постигане на емоционално равновесие са: по-чести прояви на чувство за 
хумор, преориентиране и преобразуване на негативната емоционална енергия 
в хоби, ясно разграничаване на работното време от свободното. 
 
4. Заключение 

Различните прояви на емоционална интелигентност на работното място и 
анализът им дава възможност да се използва потенциала, който човешките 
емоции имат за мотивиране на градивна промяна в поведението на 
трудовозаетите лица. Способността на дадена личност да влияе върху 
нагласите  и поведението на другите членове в организацията е проявление 
на емоционална интелигентност, което е предпоставка за ефективно 
лидерство и успешна професионална пригодност. Изследването на връзката 
между EQ – мотивация – пригодност е от изключително значение за 
организационното поведение и фирмената култура, изразяващи се в добра 
екипна структура, по-удовлетворени партньори, доставчици и потребители, 
успешни преговори, умело управление на конфликти и  по-добри резултати. 
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Abstract. Management of groups and teams is one of the contemporary problems in 
management science and practice. So far scientificresearch do not show significant 
differences as regards the characteristics and the effectiveness of these two organisational 
forms. This paper aims to answer whether it is possible that the establishment and the 
functioning of the teams is sustainable over time. The conclusion is that the team is an 
effective, but only idealistic existing organisational entity, while actually the existing 
organisational form is the team group. The paper examines its nature and demonstrates its 
positive sides. 
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1. Въведение 

Понятието „екип” се използва постоянно в управленската теория и 
практика. Може да се каже, че ако съществува „мода” в управлението по 
отношение на използването на управленски изкази, то екипът е един от тях. 
Кое ни дава основание да мислим по подобен начин?  

Много често мениджърите, най-вече тези, които са новоназначени,гордо 
заявяват: „Целта ми е да изградя силен екип” или „Ще заложа на екипната 
работа”. Заемащи висши, средни и оперативни мениджърски позиции 
постоянно говорят за „моят екип”. Напоследък почти не се среща обява за 
работа, в която да не присъства изискване към кандидатите „да притежават 
умения за работа в екип”. Непрекъснато се организират и провеждат 
обучения и тренинги, във формулировката на тематиката, на които отново 
присъства тази категория. За нея през последните години не спира да се 
говори и пише толкова интензивно и до такава степен, че започва да се 
превръща в култ. 

Какво обаче показва обективната действителност по отношение на 
нейното използване в управленската практика? Извършваните от нас 
изследвания, непрекъснатото взаимодействие с мениджъри, а и собствения 
ни управленски опит показват, че съществуването на екипи в чист вид е 
нещо идеално и почти невъзможно. Така стигнахме и до извода за 
необходимостта от изграждането на нова организационна форма - екипна 
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група. Тази идея се одобрява и подкрепя от мениджъри на бизнес 
организации и такива от публичния сектор. 

Предмет на настоящата разработка е характеризиране на отличителните 
черти на групите и екипите от гледна точка на организирания труд и 
търсенето на възможности за изграждане не на идеални, а реални 
организационни форми. 

Целта на представенотоизследване е предлагане на алтернативна на 
групите и екипите организационна форма - екипна група и описаниена 
нейната същностна характеристика. 

При изучаването на предмета на изследването и постигането на неговата 
цел са използвани следните методи: анализ, синтез и обобщение на 
информацията, проучвания на място, сравнителни и аналитични методи, 
експертни оценки и анализи. 

Въпреки, че голяма част от направените констатации се споделят от 
изследователи, занимаващи се с тази тематика и от действащи мениджъри, 
очакваме още мнения в подкрепа или отричане на тезата, че успешни 
работни екипи в чист вид в България (а и не само), могат да бъдат изградени 
много трудно.Ето защо обективната необходимост налага да се премине към 
други организационни форми - екипните групи. 

 
2. Какво представлява екипната група? 

Ще се опитаме да дефинираме организационната форма „екипна група” 
и обосновем необходимостта от нейното изграждане, като преди това 
последователно характеризираме същността на групата и екипа. 

 
2.1. Същност на групата 

Според социалната психология групата е нещо повече от сбор от 
индивиди. Ако няколко души се съберат на едно място те не образуват 
автоматично група, защото не извършват интеракция помежду си, те не 
споделят чувства, не си влияят съзнателно, нямат специфична структура, те 
са пасивни, т. е. представляват агрегация от хора. Различните становища, 
свързани със същността на групата се основават на определението, дадено от 
Марвин Шоу, според когото “групата е съвкупност от две или повече лица, 
които взаимодействат помежду си по такъв начин, че всяко от тях оказва 
някакво влияние върху останалите и едновременно се намира под влиянието 
на други лица [1, 107]. 

От позициите на управлението групите се разглеждат като съвкупност от 
два или повече индивида, които зависят един от друг и си взаимодействат в 
процеса на работа, за да постигнат обща цел [2,10]. Според друго 
определение групата се разглежда като: “сбор от хора, които споделят 
определени норми и които се стремят да задоволят своите потребности, чрез 
постигането на груповата цел или груповите цели” [3, 282]. 
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Симеон Христов дава следното определение за това какво представлява 
групата: “работната група в управлението е всяка агрегация от хора в 
организацията, които споделят някакви общи норми, стремят се да 
удовлетворят общи потребности, чрез постигане на групови цели, работят 
във физическа близост и осъществяват комуникация и интеракция помежду 
си” [4, 369]. 

Анализирайки различните определения за това какво представлява 
групата и предвид целта на изследването, според нас е удачно да се използва 
следното работно определение: групата, това е съвкупност от хора, които са 
свързани помежду си чрез взаимоотношения с определена честота и 
възприемат себе си като групови членове, а са такива  и според останалите, 
споделят общи норми, участват в системата от взаимосвързани роли, стремят 
се към постигането на общи цели и по този начин удовлетворяват и своите 
потребности. 

 
2.2. Същност на екипа 

„Екипът” е широко използвано понятие. Екип могат да бъдат: футболен 
отбор, кризисен щаб, членовете на структурно подразделение, политически 
кабинет, дори членовете на едно семейство. Широкият обхват, който 
придобива това понятие е и причина то да не се разбира по най-правилния 
начин. За да достигнем до правилния отговор е необходимо да отговорим на 
следния въпрос: „Дали всички футболни отбори, кризисни щабове, членове 
на структурни подразделения, политически кабинети и семейства са екипи? 
Едва ли. Тогава кое е различното между всички формирования, които се 
наричат „екипи” и онези, които наистина са такива?”  

Със сигурност общата дейност не прави от една общност екип. Неговата 
различност, според нас, произтича от две единствени думи „заедно” и 
„резултат”. А достатъчно ли е, когато две или по-вече лица работят заедно и 
постигат резултати да определим като екип? И тук отговорът е отрицателен. 
Какво обаче тогава липсва, за да се достигне до истинския му смисъл? 

„Заедно” означава всеки да си знае мястото, а когато се налага да може 
да замести другия, без да го игнорира. В същото време следва изцяло да 
реализира своя творчески потенциал, да има такова поведение, че с него да 
помага и на останалите да използват своите знания, умения и 
компетентности. „Заедно” означава още устойчивост на чувствата 
(ангажираност) както един към друг, така също и към общото дело и цели. 

„Резултатът” от съвместната дейност, трябва да бъде най-добър към 
определен момент, като в следващия обаче се търсят, откриват и реализират 
възможности за подобряване и усъвършенстване, а отговорността за това се 
носи заедно и поотделно. 

В резултат на тези логически разсъждения бихме могли да достигнем и 
до следното обобщаващо разбиране за екипа. Това е обединяваща съвкупност 
от две или повече лица с допълващи се знания, умения и компетентности, 

442



които действат всеотдайно и се стремят да реализират изцяло своя творчески 
потенциал,като всеки помага и на останалите да правят това, за да се 
постигат набелязаните цели (общи и индивидуални). Крайният резултат 
трябва да съответства на поставените критерии и показатели и в същото 
време не се преустановява търсенето на възможности за подобряване му като 
отговорността за това се носи поотделно и заедно. 
 
2.3. Същност на екипната група 

От една страна практиката показва, че в действителност екипът е нещо 
идеално и е изключително трудно той да съществува и работи като такъв 
изцяло, а от друга - не бива да отричаме по-високата ефективност на тази 
организационна форма и да се стремим към нейното изграждане. Ето защо 
смятаме, че е необходимо създаване на групи от нов тип.  Във връзка с това 
ще си позволим да използваме понятието „екипна група”. Става въпрос за 
достигането до едно по-високо качествено равнище на формалните групи, 
които да се доближат до екипите и да функционират като такива.  

Екипната група може да бъде определена като съвкупност от отделни 
индивиди, които са обединени формално и понякога не по собствено 
желание, но отношенията между тях са в много голяма степен неформални, 
като помежду им са формирани такива норми на работа и поведение 
(взаимопомощ, доверие, сътрудничество, подпомагане, признаване и 
използване на предимствата на членовете, пунктоалност при изпълнението на 
задачите и др.), които водят до постигането на общата цел, а от там и до 
реализиране на индивидуалните цели. 

Основното различие между екипа и екипната група е в начина на тяхното 
формиране, отнасящо се до доброволността. Много често в практиката се 
наблюдават ситуации, при които с оглед на постигане на целите и 
изпълнение на задачите се налага по административен начин да се извършва 
движение на членове от една група в друга. Мениджърите в тези ситуации 
много често нямат възможност за избор, поради липсата на обучен и 
квалифициран персонал. Така на практика става невъзможно съобразяването 
с една от основните характеристики на екипа – доброволност на членството. 

При това положение административно наложената динамика в броя и 
състава на групите означава ли, че те не могат и не трябва да работят като 
екипи? Нашият отговор е отрицателен. Ето защо, според нас, една добра 
възможност е групите да функционират като екипни. Във връзка с това е 
необходимо да бъдат изяснени следните основни моменти: 

• Характеристиките на екипната група; 
• Да се извърши сравнителен анализ между група, екип и екипна 

група; 
• Да се изведат положителните страни на екипната група. 
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3. Характеристика на екипната група 
На базата същностната характеристика на групите и екипите и техните 

характерни особености можем да посочим и някои по-важни такива за 
характеризиране на екипната група. 

1. Членовете разбират значимостта на изпълняваната задача. 
2. Назначенията на нови членове макар и нежелани са възприети. 
3. Изпълнението на задачата предизвиква обсъждания и дискусии. 
4. Членовете не се ограничават да изразяват своето мнение, но по-

голямо внимание се обръща на това, което е изказано от постоянните членове 
или тези с по-голям опит. Новоназначените и временно членуващите не 
проявяват активност. 

5. Разногласията се решават с дискусия, но се среща и доминиране. 
6. Съществува критичен поглед върху работата на всеки член, но не 

към личността му. 
7. Взаимоотношенията са неформални, но е налице склонност към 

формализиране между постоянни и временни членове. 
8. Ръководителят не доминира и отношението му към всички е 

еднакво. 
9. Акцентира се върху общите интереси, но в краткосрочен план – до 

приключване изпълнението на възложената задача. Индивидуалните 
интереси също се пречупват през призмата на тази краткосрочност. 

10. Всеки член на организационната форма знае точно своите права, 
задължения и отговорности, в резултат на което той е наясно с мястото, което 
заема в трудовия процес и осъзнава значението, което има при постигане на 
общата ефективност.  

11. Налице е обвързаност между функции, операции и манипулации. 
12. Нормите на поведение произтичат от предмета на дейност, 

особеностите на труда, организационната култура и др. 
13. Използват се групови методи за изработване на управленски 

решения. 
14. Между членовете съществува заинтересованост и взаимопомощ, но 

понякога лоялността и взаимното уважение са по-големи към членовете с по-
продължителна принадлежност. 

15. Механизмите на контрол са формални и неформални. 
16. Екипната група се ръководи от формален ръководител, но може да 

съществува и неформален лидер. Взаимоотношенията между тях са 
неформални. 
 
4. Сравнителен анализ между група, екип и екипна група 

Осъществяването на различни дейности в рамките на разгледаните 
организационни форми – екипи, групи, екипни групи и тяхното ръководство, 
налага един по-конкретен сравнителен анализ, за да може да се открият 
основните различия между тях. 
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За извършване на сравнителен анализ между група и екип, ще се 
базираме на изказаното становище от Р. Мадъкс [5,16,18]. 

 
4.1. Формална група 

1. Изграждането на групата става въз основа на 
вътрешноорганизационни нормативни документи (административен подход). 

2.  Водещи са индивидуалните цели. Всеки се стреми към тяхното 
постигане, докато общата цел (цели) на групата остават на заден план. 

3. Акцентът се поставя върху собственото “Аз”. Групата е само 
средство за удовлетворяване на лични потребности. 

4. Целите и задачите са спуснати “отгоре”. Членовете на групата са 
само изпълнители. 

5. Мястото на всеки в трудовия процес се определя от писани 
правила. 

6. Съществува недоверие и подозрение между членовете на групата. 
Не е практика да се изразява собствено мнение. Недоверието между 
отделните членове е силно изразено, страхуват се едни от други. 

7. Определяща е системата на стимулиране (санкции). Парите са 
основен движещ мотив. 

8. При изработване на управленски решения отделни членове 
участват само ако се потърси тяхното мнение от управляващите. В противен 
случай те стоят “настрана” и са само изпълнители. 

9. Контролът е непосредствено свързан с управленската йерархия. 
10. Формалните отношения са на преден план. 
11. В значителна степен реализирането на потенциала на всеки член на 

групата зависи от ръководителите, които стоят над тях. 
12. Ръководството на групата се осъществява от формален мениджър. 

 
4.2. Екип  

1. Доброволното обединяване на членовете на екипа е приоритет при 
неговото изграждане.   

2. Всички в екипа знаят, че постигането на общата цел е водещо и в 
резултат на нея ще постигнат и индивидуалните си цели. 

3. Членовете изпитват чувство за принадлежност към екипа и към 
своята работа. 

4. Отделните индивиди вземат активно участие при формулиране на 
целите. Така те допълнително се мотивират да ги изпълняват. 

5. Всеки член на екипа осъзнава значимостта на мястото, което заема 
в трудовия процес и е наясно, че от всеки зависи общата ефективност на 
организационната форма. 

6. Налице е взаимно доверие между членовете на екипа. Всеки се 
стреми да помогне с каквото може, в т.ч. и да изрази свое мнение в името на 
общата цел. 
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7. Правилно се оценява системата на възнаграждаване, но тя не е 
единствената, която мотивира хората. Наред с нея се използват и редица 
други начини на въздействие, произтичащи от правилното оценяване 
значението на човешкия фактор. 

8. Всеки член на екипа взема активно участие при изработване на 
управленските решения, като изразява свое собствено мнение, без да се 
съобразява с мнението на останалите. Прилагането на групови методи за 
изработване на управленски решения допринасят за това. 

9. Основни форми на контрол тук са самоконтролът и взаимния 
контрол. 

10. Съществено значение се отдава на неформалните отношения между 
хората.  

11.  Поради това лидерът на екипа се интересува както от 
професионалните проблеми на хората, така и от личните им проблеми. 

12. Налице са условия всеки член на екипа да реализира своя 
творчески потенциал. 

13. Ръководството на екипа се осъществява от лидер. 
 
4.3. Екипна група 

1. Изгражда се по административен път, без да става съобразяване с 
индивидуалните предпочитания. 

2. Водещи са общите цели, но само в краткосрочен план. Членовете 
знаят, че от изпълнението на задачите зависи постигането на индивидуалните 
им цели в рамките на определен период от време. 

3. Чувството за принадлежност не е устойчиво във времето, не само 
при временните, но и при постоянните членове. 

4. Целите и задачите се посочват „отгоре”, но членовете притежават 
определена свобода при тяхното изпълнение. Всеки знае правата, 
задълженията и отговорностите си. 

5. Мястото на всеки член в трудовия процес се определя 
предварително и той знае, че без него е невъзможно изпълнението на 
задачата. 

6. Недоверието не е присъщо като цяло, ако присъства то е спрямо 
временните членове и е в началото на включването им. 

7. За мотивацията е определяща системата на стимулиране и 
санкциониране. Значение имат и такива мотиватори като изпълнението на 
значима и отговорна работа, предпочетено доверие и др. 

8. Членовете участват при изработването на управленски решения, 
изразяват мнение, което обаче е подчинено на мнението на лидера или други 
членове с лидерски позиции. 

9. Контролът се осъществява под формата на самоконтрол и взаимен 
контрол, но съществува и формален. 

10. Преобладават неформалните взаимоотношения. 
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11. Съществува възможност за реализиране на творческия потенциал в 
рамките на определените технологични изисквания, стандарти и норми. 

 
5. Положителни черти на екипната група. 

Върху основата на извършения сравнителен анализ бихме могли да 
посочим редица положителни черти на екипната група, а именно: 

• човек активизира допълнителен потенциал, когато е член на такава 
група, тъй като могат да му се възлагат задачи, за чието изпълнение да му се 
налага да учи;  

• непостоянният състав може да се използва като възможност за 
внасяне на допълнително енергия; 

• създава се чувство на удовлетвореност и сигурност; 
• екипната група е повече от сбора на нейните членове; 
• оказване на взаимопомощ в името на изпълнение на задачите; 
• неформалните взаимоотношения са предпоставка за постигане на по-

голяма сплотеност; 
• висока степен на сътрудничество, което е доброволно и 

продиктувано от особеностите на осъществяваната дейност;  
• мотивацията е свързана не само със системата за стимулиране и 

санкциониране, но и с такива мотиватори като изпълнението на  отговорна 
работа, оказване на допълнително доверие, развитие на чувство за значимост 
и др.; 

• присъствие на формален ръководител и лидер, между които 
съществува сътрудничество; 

• въпреки наличието на конфликти последствията са функционални. 
Преди да се пристъпи към изграждането на екипни групи е необходимо 

да се отговори на следните въпроси: 
1. Може ли групата да функционира като екипна? (при положителен 

отговор произтичат и другите въпроси). 
2. Какъв ще бъде броят и професионалния състав на членовете? 
3. По какъв начин ще се формира и за колко време? 
4. Как ще се впише в конкретната структурна единица – система на 

управление, състояние на вътрешната и външната среда, взаимоотношението 
й с другите организационни форми, организационна култура и др. 

5. Какво е мястото на всеки член на екипа и как отделните членове ще 
взаимодействат помежду си? 

6. Как по-нататък всеки член ще се развива?  
7. Как индивидуалните интереси на хората ще се впишат в общата 

цел? 
8. По какъв начин ще се направляват отделните членове и др.  
Екипните групи не са лишени от слабости. Най-често те са свързани с 

приемането и „напасването” на някои индивидуални личностни различия, 
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отнасящи се до темперамента, познавателния стил, интроверсията и 
екстраверсията и др. 

 
6. Заключение 

Изучаването на устойчивите характеристики на човешките общности, 
каквито са групите и екипи, е част от предмета на организационното 
поведение. Чрез тяхното изграждане и функциониране се създават 
предпоставки за постигането на организационните и индивидуалните цели. 
Те ще продължат да бъдат обект на управленско въздействие и да заемат 
важно място в работата на изследователите.  

Предлаганата нова форма на съвместна работа – екипната група - е 
една алтернатива, под която могат да осъществяват дейността си различните 
формирования в рамките на организацията. Чрез нея се постига мобилност и 
устойчивост на групите и се повишава ефективността на групово 
извършваните дейности. Това е организационна форма, която платформа 
съчетава в себе си реализма и обективността, което я прави адекватна на все 
по-често появяващите се „трудни ситуации”.Тя е подходяща и може да се 
използва в бизнес организациите и тези от публичния сектор, тъй като е един 
отговор на невъзможността в повечето от случаите (ако не във всички) да се 
създават, функционират и управляват екипи. 
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Abstract. The report offers some options to optimize the number of the staff of the railroad 
"Plovdiv - Bourgas", taking into account the bandwidth of the section for different variants. 
The following variants are regarded: variant "nothing is done"; variant “optimizing the staff 
by restructuring the network at actual speeds and the current schedule of trains (GDV)"; 
variant "optimizing the number of the staff by restructuring the railroad network": variant 
"optimizing the number of the staff by implementation of a dispatching centralization”. For 
the variant with the implementation of dispatching centralization it is explored the 
possibility of removing a large number of railway stations and using mobile teams. Analysis 
of the results shows that three of the developed variants of optimization achieve a reduction 
in the number of the staff of SE NRIC, therefore, the company will carry out less salary 
costs. Salary savings are estimated according to the proposed variants for optimizing the 
number of the staff of the line Plovdiv – Bourgas. 
Keywords: optimization, salary costs, railroad infrastructure, restructuring the railroad 
network, dispatching centralization. 
 
1. Въведение 

В доклада са анализирани числеността на персонала и разходите за 
заплати по железопътната линия Пловдив-Бургас за следните варианти: 
Вариант „нищо не се прави”; Вариант „оптимизиране на персонала, чрез 
преструктуриране на мрежата (закриване на гари) при действителни скорости 
и при действащия график за движение на влаковете (ГДВ)”; Вариант 
„оптимизиране броя на персонала при преструктуриране на железопътната 
мрежа и достигане на скорост 130 км/ч”; Вариант „оптимизиране броя на 
персонала при въвеждане на диспечерска централизация”.  При 
разглежданите варианти за оптимизиране броя на персонала е анализирана и 
пропускателната способност по железопътната линия Пловдив-Бургас. 

 
2. Варианти за оптимизация на персонала по железопътната линия 
Пловдив-Бургас 

Железопътната линия Пловдив – Бургас е част от TINA мрежата и Пан-
европейски транспортен коридор VIIІ. Линията е електрифицирана с обща 
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дължина 292 км, от които 139 км – единична и 153 км – двойна линия. 
Проектната скорост по железопътната  линя варира между 100 – 160 км/ч. 
Цялата железопътна линия е оборудвана с Автоматична влакова система за 
сигурност (Automatic Train Protection System) тип ETCS ниво1. 

Вариант „нищо не се прави” 
Числеността на персонала по линията и разходите за заплати при 

запазване на сегашното положение са представени в таблица 1.  При този 
вариант се запазва числеността на персонала и не се деинвестира (не се 
закриват гари) по линията. 

 
Табл.1. Численост на персонала и разходи за заплати при вариант «нищо не се прави» 

 

Гари Численост

Обща сума 
(заплата+ 

осигуровки)
1 ЖП гара Пловдив/Регионален център 38 23311,15
2 ЖП гара Филипово - IА кат. 47 25550,29
3 ЖП гара Скутаре- IIкат. 16 9171,17
4 ЖП гара Пловдив-разпр. - изв.кат. 37 22334,13
5 ЖП гара Тракия- IIкат. 11 6626,07
6 ЖП гара Маноле - IIкат. 10 5934
7 ЖП гара Белозем - IIкат. 11 6626,07
8 ЖП гара Оризово - IIкат. 11 6626,07
9 ЖП гара Черна гора - IIкат. 10 5934

10 ЖП гара Чирпан - IIкат. 16 9171,17
11 ЖП гара Свобода - IIкат. 10 5934
12 ЖП гара Михайлово - IIкат. 11 6626,07
13 ЖП гара Калояновец - IIкат. 11 6626,07

14 ЖП гара Стара Загора/Регионален център 32 19499,34
15 ЖП гара Калитиново - IIкат. 11 6626,07
16 ЖП гара Хан Аспарух - IIкат. 10 5934
17 ЖП гара Нова Загора - Iкат. 16 9360,02
18 ЖП гара Коньово - IIкат. 11 6626,07
19 ЖПгара Кермен - IIкат. 11 8667,95
20 ЖП гара Безмер - IIкат. 11 6626,07
21 ЖП гара Ямбол - Iкат. 18 10640,04
22 ЖП гара Завой - IIкат. 11 6626,07
23 ЖП гара Зимница - Iкат. 21 12560,07
24 ЖП гара Стралджа - IIкат. 11 6626,07
25 ЖП гара Церковски - IIкат. 11 6626,07
26 ЖП гара Карнобат - IА кат. 52 31045,86
27 ЖП гара Черноград - IIкат. 11 6626,07
28 ЖП гара Айтос - IIкат. 14 8153,13
29 ЖП гара Българово - IIкат. 11 6626,07
30 ЖП гара Дружба - IА кат. 30 17574,4
31 ЖП гара Долно Езерово - Iкат. 18 10640,04
32 ЖП гара Лозарево - IIкат. 11 6626,07
33 ЖП гара Владимир Павлов - IА кат. 35 20064,05
34 ЖП гара  Бургас/Регионален център 41 24494,02

Общо 636 378737,81  
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При вариант „нищо не се прави” общите разходи за заплати на персонала 
по линията Пловдив – Филипово – Бургас възлизат на 378737,8 лв. за месец, 
като средната работна заплата е 595,5лв.  

Най- високи са разходите в гарите Карнобат, Филипово, Бургас, Пловдив, 
а най- ниски – в гарите Маноле, Черна гора, Хан Аспарух и Свобода.  

Направена е оценка на пропускателната способност [1, 2, 3] по VIII 
железопътна линия Пловдив– Филипово – Бургас за вариант „нищо не се 
прави” при действителни скорости при действащия ГДВ за железопътната 
линия. Пропускателната и превозна способности на железопътните участъци, 
линии и мрежа са характерни технически и експлоатационни показатели, 
показващи техническите, технологични и организационните възможности на 
посочените елементи на железопътния транспорт за реализация на обема на 
превозената работа. 

Различават се две основни страни на пропускателната и превозна 
способност [1, 2] на железопътните елементи: 

• максимални (налични) пропускателна и превозна способност; 
• необходими (потребни) пропускателна и превозна способности по 

предлагания обем на превозната работа на железопътния транспорт. 
Максималната пропускателна способност (МПС) на разглеждан 

железопътен участък, на железопътна линия или на друг експлоатационен 
елемент на железопътната мрежа е максималният брой на влаковете с 
определена тежина (състав), който може да пропусне този елемент за 
денонощие или друг разглеждан период от време в зависимост от 
съществуващата техническа съоръженост, вид и тип на локомотива и 
системата за пропускане на влаковете по този елемент. 

Основните елементи, по които се определя максималната пропускателна 
способност за определен разглеждан период от време са железопътни 
междугария, участъци, гари и линии. 

Необходимата (потребната) пропускателна способност (НПС) 
представлява броя на влаковете, получени при параметрите на максимална 
пропускателна способност, в зависимост от предлагания обем на превози за 
разглеждан, реализиран или планов период от време, за който тя се определя. 

Резултатите от анализа на пропускателната способност по линията 
Пловдив-Бургас са представени в табл.2 

От  направения анализ на НПС и МПС при действащия ГДВ и 
действителните скорости  за железопътната линия Пловдив-Бургас [3], могат 
да се направят следните изводи: 

• НПС за участъка Пловдив-Бургас  е 44 бр.влакове; 
• МПС при при ну график е 55 бр.влакове; 
• Резерва на ПС за участъка е 20 %. 
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Таблица 2. НПС и МПС по линията при вариант при вариант “нищо не 
се  прави” 

 

Междугарие ПВ ТВ
Общо 
НПС

МПС при 
ну  

график 
общо

Резерв на 
МПС

МПС 
Пловдив - 

Бургас

МПС - 
тов. 

превози

МПС - 
пътн. 

превози
1 Пловдив -> Филипово 30 14 44 75 41,33% 55 20 35
2 Филипово -> Скутаре 30 14 44 100 56,00% 55 20 35
3 Скутаре -> Маноле 30 14 44 107 58,88% 55 20 35
4 Маноле -> Белозем 30 14 44 86 48,84% 55 20 35
5 Белозем -> Оризово 30 14 44 81 45,68% 55 20 35
6 Оризово -> Черна Гора 30 14 44 107 58,88% 55 20 35
7 Черна Гора -> Чирпан 30 14 44 55 20,00% 55 20 35
8 Чирпан -> Свобода 30 14 44 61 27,87% 55 20 35
9 Свобода -> Михайлово 30 14 44 67 34,33% 55 20 35

10 Михайлово -> Калояновец 30 14 44 155 71,61% 55 20 35
11 Калояновец -> Стара Загора 30 14 44 126 65,08% 55 20 35
12 Стара Загора -> Калитиново 30 14 44 210 79,05% 55 20 35
13 Калитиново -> Хан Аспарух 30 14 44 79 44,30% 55 20 35
14 Хан Аспарух -> Нова Загора 30 14 44 64 31,25% 55 20 35
15 Нова Загора -> Коньово 30 14 44 67 34,33% 55 20 35
16 Коньово -> Кермен 30 14 44 79 44,30% 55 20 35
17 Кермен -> Безмер 30 14 44 169 73,96% 55 20 35
18 Безмер -> Ямбол 30 14 44 184 76,09% 55 20 35
19 Ямбол -> Завой 30 14 44 86 48,84% 55 20 35
20 Завой -> Зимница 30 14 44 107 58,88% 55 20 35
21 Зимница -> Стралджа 30 14 44 225 80,44% 55 20 35
22 Стралджа -> Церковски 30 14 44 141 68,79% 55 20 35
23 Церковски -> Карнобат 30 14 44 122 63,93% 55 20 35
24 Карнобат -> Черноград 30 14 44 156 71,79% 55 20 35
25 Черноград -> Айтос 30 14 44 127 65,35% 55 20 35
26 Айтос -> Българово 30 14 44 152 71,05% 55 20 35
27 Българово -> Дружба 30 14 44 304 85,53% 55 20 35
28 Дружба -> Долно Езерово 30 14 44 253 82,61% 55 20 35
29 Долно Езерово -> Лозово 30 14 44 380 88,42% 55 20 35
30 Лозово -> Владимир Павлов 30 14 44 217 79,72% 55 20 35
31 Владимир Павлов -> Бургас 30 14 44 277 84,12% 55 20 35

НПС МПС 

 
 

От таблица 2 се вижда, че има достатъчен резерв на пропускателната 
способност дори при тези ниски скорости за движение на влаковете, но от 
друга страна при анализ на състоянието на инфраструктурата става ясно, че 
тя не е в добро техническо състояние, което оказва съществено влияние 
върху експлоатационната дейност на железопътните превозвачи и върху 
качеството на транспортните услуги. 

 
Вариант „оптимизиране на персонала по жп  линия Пловдив – 

Бургас, чрез преструктуриране на мрежата при действителни скорости 
при действащия ГДВ” 

След оптимизиране на персонала по жп  линия Пловдив – Бургас, чрез 
преструктуриране на мрежата при действителни скорости при действащия 
ГДВ и деинвестирането в 12 гари по линията, броят на персонала намалява от 
636 до 436, или със 200 души. В процентно изражение намалението е с 31,4%. 
При този вариант не се инвестира в железопътната инфраструктура, но се 
предвижда дейнвестиране в общо 12 гари по линията (табл.3).  

 

452



 
Таблица 3. Численост на персонала и разходи за заплати при вариант “оптимизиране 

на персонала, чрез преструктуриране на мрежата при действителни скорости при 
действащия ГДВ” 

 

Гари Численост

Обща сума 
(заплата+ 

осигуровки)
1 ЖП гара Пловдив/ Регионален център 38 23311,15
2 ЖП гара Скутаре- IIкат. 16 9171,17
3 ЖП гара Белозем - IIкат. 11 6626,07
4 ЖП гара Черна гора - IIкат. 10 5934
5 ЖП гара Чирпан - IIкат. 16 9171,17
6 ЖП гара Свобода - IIкат. 10 5934
7 ЖП гара Михайлово - IIкат. 11 6626,07
8 ЖП гара Стара Загора/Регионален център 32 19499,34
9 ЖП гара Калитиново - IIкат. 11 6626,07

10 ЖП гара Хан Аспарух - IIкат. 10 5934
11 ЖП гара Нова Загора - Iкат. 16 9360,02
12 ЖП гара Коньово - IIкат. 11 6626,07
13 ЖПгара Кермен - IIкат. 11 8667,95
14 ЖП гара Ямбол - Iкат. 18 10640,04
15 ЖП гара Зимница - Iкат. 21 12560,07
16 ЖП гара Церковски - IIкат. 11 6626,07
17 ЖП гара Карнобат - IА кат. 52 31045,86
18 ЖП гара Черноград - IIкат. 11 6626,07
19 ЖП гара Айтос - IIкат. 14 8153,13
20 ЖП гара Дружба - IА кат. 30 17574,4
21 ЖП гара Владимир Павлов - IА кат. 35 20064,05
22 ЖП гара  Бургас/Регионален център 41 24494,02

Общо 436 261270,79  
 

Оптимизирането на персонала по жп  линия Пловдив – Бургас след 
преструктуриране на мрежата, чрез деинвестиране (закриване на 12 гари), 
при скорости заложени в действащия в момента ГДВ води до намаляване на 
разходите за заплати на персонала, като те съставляват  67%  от разходите 
при вариант „нищо не се прави”. Намалението е в размер на 117 467лв. за 
месец. 

След  оценка на пропускателната способност [3] по VIII железопътна 
линия Пловдив – Филипово – Бургас при вариант  „оптимизиране на 
персонала по жп  линия Пловдив- Бургас, чрез преструктуриране на мрежата 
при скорости заложени в действащия ГДВ”, могат да се направят следните 
изводи (табл. 4): 

• НПС за участъка Пловдив-Бургас  е 44 бр.влакове; 
• МПС при ну график е 55 бр.влакове; 
• Резерва на ПС за участъка е 20 %.  
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Таблица 4. НПС и МПС по линията при вариант “оптимизиране на персонала, чрез 
преструктуриране на мрежата при действителни скорости при действащия ГДВ” 

 

Междугарие ПВ ТВ
Общо 
НПС

МПС при 
ну график 

общо
Резерв на 

МПС

МПС 
Пловдив - 

Бургас

МПС - 
тов. 

превози

МПС - 
пътн. 

превози
1 Пловдив -> Скутаре 30 14 44 60 26,67% 55 20 35
2 Скутаре -> Белозем 30 14 44 57 22,81% 55 20 35
3 Белозем -> Черна Гора 30 14 44 57 22,81% 55 20 35
4 Черна Гора -> Чирпан 30 14 44 55 20,00% 55 20 35
5 Чирпан -> Свобода 30 14 44 61 27,87% 55 20 35
6 Свобода -> Михайлово 30 14 44 67 34,33% 55 20 35
7 Михайлово -> Стара Загора 30 14 44 80 45,00% 55 20 35
8 Стара Загора -> Калитиново 30 14 44 210 79,05% 55 20 35
9 Калитиново -> Хан Аспарух 30 14 44 89 50,56% 55 20 35

10 Хан Аспарух -> Нова Загора 30 14 44 64 31,25% 55 20 35
11 Нова Загора -> Коньово 30 14 44 67 34,33% 55 20 35
12 Коньово -> Кермен 30 14 44 79 44,30% 55 20 35
13 Кермен -> Ямбол 30 14 44 97 54,64% 55 20 35
14 Ямбол -> Зимница 30 14 44 57 22,81% 55 20 35
15 Зимница -> Церковски 30 14 44 95 53,68% 55 20 35
16 Церковски -> Карнобат 30 14 44 122 63,93% 55 20 35
17 Карнобат -> Черноград 30 14 44 156 71,79% 55 20 35
18 Черноград -> Айтос 30 14 44 127 65,35% 55 20 35
19 Айтос -> Дружба 30 14 44 113 61,06% 55 20 35
20 Дружба -> Владимир Павлов 30 14 44 112 60,71% 55 20 35
21 Владимир Павлов -> Бургас 30 14 44 277 84,12% 55 20 35

НПС МПС

 
 

Вариант „оптимизиране на персонала по жп  линия Пловдив - 
Бургас при преструктуриране на железопътната мрежа и достигане на 
скорост 130 км/ч” по линията Пловдив-Бургас 

 
При този вариант е предвидено преструктуриране на железопътната 

инфраструктура и достигане на средна техническа скорост до 130 км/ч. с 
внедряване на европейската система за управление на железопътния трафик 
(ERTMS). При този подход се увеличава дължината на междугарията.  

Преструктурирането на железопътната мрежа, включва деинвестиране – 
закриване на 13 гари по жп линията Пловдив – Бургас, като броят на 
персонала намалява от 636 до 453, или със 183 души.  

В процентно изражение намалението е с 28,7%, което от своя страна ще 
доведе до по-малки разходи за заплати по линията. 

Разходите за заплати по жп линията Пловдив – Бургас преди 
преструктуриране на мрежата възлизат на 378 737,8 лв. за месец, а след него 
те са в размер на 271 702,92 лв. за месец (табл.5), т.е. те намаляват със 
107 034,88 лв. на месец или са с 28,3% по-малко.  
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Таблица 5. Численост на персонала и разходи за заплати при вариант „оптимизиране 
на персонала по жп  линия Пловдив - Бургас при преструктуриране на железопътната 

мрежа и достигане на скорост 130 км/ч”. 
Гари Численост

Обща сума (заплата+ 
осигуровки)

1 ЖП гара Пловдив/ Регионален център 38 23311,15
2 ЖП гара Скутаре- IIкат. 16 9171,17
3 ЖП гара Пловдив-разпр. - изв.кат. 37 22334,13
4 ЖП гара Тракия- IIкат. 11 6626,07
5 ЖП гара Белозем - IIкат. 11 6626,07
6 ЖП гара Черна гора - IIкат. 10 5934
7 ЖП гара Чирпан - IIкат. 16 9171,17
8 ЖП гара Михайлово - IIкат. 11 6626,07

9
ЖП гара Стара Загора/Регионален 

център 32 19499,34
10 ЖП гара Калитиново - IIкат. 11 6626,07
11 ЖП гара Нова Загора - Iкат. 16 9360,02
12 ЖПгара Кермен - IIкат. 11 8667,95
13 ЖП гара Ямбол - Iкат. 18 10640,04
14 ЖП гара Зимница - Iкат. 21 12560,07
15 ЖП гара Церковски - IIкат. 11 6626,07
16 ЖП гара Карнобат - IА кат. 52 31045,86
17 ЖП гара Черноград - IIкат. 11 6626,07
18 ЖП гара Айтос - IIкат. 14 8153,13
19 ЖП гара Дружба - IА кат. 30 17574,4
20 ЖП гара Владимир Павлов - IА кат. 35 20064,05
21 ЖП гара  Бургас/Регионален център 41 24460,02

Общо 453 271702,92

   
    

   
    

   
    

     
    

    
    

    
     

   
    

    
    

     
    

    
     

      
    

    

 
 

Таблица 6.  НПС и МПС по линията при вариант  „оптимизиране на персонала по жп  
линия Пловдив - Бургас при преструктуриране на железопътната мрежа и достигане 

на скорост 130 км/ч”                                                                                                                  

Междугарие ПВ ТВ
Общо 
НПС

МПС 
при ну 
график 
общо

Резерв на 
МПС

МПС 
Пловдив - 

Бургас

МПС - 
тов. 

превози

МПС - 
пътн. 

превози

МПС 
при ну 

чп 
график 
общо

Резерв на 
МПС

МПС 
Пловдив - 

Бургас

МПС - 
тов. 

превози

МПС - 
пътн. 

превози

1 Пловдив -> Скутаре 30 14 44 118 62,71% 84 27 57 133 66,92% 100 32 68
2 Скутаре -> Белозем 30 14 44 114 61,40% 84 27 57 129 65,89% 100 32 68
3 Белозем -> Черна Гора 30 14 44 120 63,33% 84 27 57 135 67,41% 100 32 68
4 Черна Гора -> Чирпан 30 14 44 149 70,47% 84 27 57 160 72,50% 100 32 68
5 Чирпан -> Михайлово 30 14 44 88 50,00% 84 27 57 104 57,69% 100 32 68
6 Михайлово -> Стара Загора 30 14 44 189 76,72% 84 27 57 258 82,95% 100 32 68
7 Стара Загора -> Калитиново 30 14 44 424 89,62% 84 27 57 434 89,86% 100 32 68
8 Калитиново -> Нова Загора 30 14 44 84 47,62% 84 27 57 100 56,00% 100 32 68
9 Нова Загора -> Кермен 30 14 44 94 53,19% 84 27 57 109 59,63% 100 32 68

10 Кермен -> Ямбол 30 14 44 192 77,08% 84 27 57 260 83,08% 100 32 68
11 Ямбол -> Зимница 30 14 44 122 63,93% 84 27 57 136 67,65% 100 32 68
12 Зимница -> Церковски 30 14 44 209 78,95% 84 27 57 273 83,88% 100 32 68
13 Церковски -> Карнобат 30 14 44 297 85,19% 84 27 57 339 87,02% 100 32 68
14 Карнобат -> Черноград 30 14 44 357 87,68% 84 27 57 384 88,54% 100 32 68
15 Черноград -> Айтос 30 14 44 271 83,76% 84 27 57 320 86,25% 100 32 68
16 Айтос -> Дружба 30 14 44 255 82,75% 84 27 57 307 85,67% 100 32 68
17 Дружба -> Владимир Павлов 30 14 44 271 83,76% 84 27 57 320 86,25% 100 32 68
18 Владимир Павлов -> Бургас 30 14 44 931 95,27% 84 27 57 815 94,60% 100 32 68

НПС МПС При ERTMS

 

455



След  оценка на пропускателната способност [3] по VIII железопътна 
линия Пловдив – Филипово – Бургас при вариант  „оптимизиране на 
персонала по жп  линия Пловдив- Бургас, чрез преструктуриране на 
железопътната мрежа и достигане на скорост 130 км/ч”, с внедряване на 
ERTMS, могат да се направят следните изводи (табл.6): 

• НПС за участъка Пловдив-Бургас  е 44 бр.влакове; 
• МПС при чп график е 100 бр.влакове; 
• Резерва на ПС за участъка е 56 %.  

Вариант „оптимизиране на персонала по жп  линия Пловдив - 
Бургас при въвеждане на диспечерска централизация”  

При въвеждане на диспечерска централизация е предвидено премахване 
на персонала в гарите и въвеждане на мобилни екипи, които да обслужват 
участъка при нужда от преминаване на някоя от гарите на местно 
управление. Разгледани за два варианта съответно с въвеждане на четири и 
на три мобилни екипа по линията. 

Създаване на четири мобилни екипа. Направен е вариант, при който 
има четири мобилни екипа. Те са позиционирани по следния начин: 

• Жп гара Белозем – включва междугарията от Пловдив до 
Михайлово, общо 114 427м.; 

• Жп гара Хан Аспарух – от Михайлово до Безмер, общо 132 793м.; 
• Жп гара Стралджа – от Безмер до Карнобат, общо 107 545м.; 
• Жп гара Айтос – от Карнобат до Бургас, общо 120 334м. 
При този вариант с въвеждане на четири мобилни екипа в гарите 

Белозем, Хан Аспарух, Стралджа и Айтос се запазва числеността на 
персонала само на тези гари, която общо е 46 души. 

Разходите за заплати по жп линията Пловдив – Бургас преди 
въвеждането на диспечерска централизация /четири мобилни екипа/ възлизат 
на 378 737,8 лв. за месец, а след него те са в размер на 27 339,27лв. за месец, 
т.е. тяхното намаление възлиза на 92,8%. 

 
Таблица 7. Численост на персонала и разходи за заплати при вариант 

«въвеждане на диспечерска централизация- четири мобилни екипа» 
 

Гари Численост

Обща сума 
(заплата+ 

осигуровки)

1
ЖП гара Белозем - 

IIкат. 11 6626,07

2
ЖП гара Хан Аспарух - 

IIкат. 10 5934

3
ЖП гара Стралджа - 

IIкат. 11 6626,07
4 ЖП гара Айтос - IIкат. 14 8153,13

ОБЩО: 46 27339,27  
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Създаване на три мобилни екипа. Направен е вариант, при който има 
три мобилни екипа. Те са позиционирани по следния начин: 

• Жп гара Черна гора – включва междугарията от Пловдив до Стара 
Загора, общо 161 253м.; 

• Жп гара Безмер – от Стара Загора до Церковски, общо 166 076м.; 
• Жп гара Айтос – от Церковски до Бургас, общо 147 770м. 
При вариант с въвеждане на три мобилни екипа в гарите Черна гора, 

Безмер и Айтос се запазва числеността на персонала само на тези гари, която 
общо е 35 души.  

 
Таблица 8. Численост на персонала и разходи за заплати при вариант 

«въвеждане на диспечерска централизация - три мобилни екипа» 
 

Гари Численост

Обща сума 
(заплата+ 

осигуровки)

1 ЖП гара Черна гора - IIкат. 10 5934

2 ЖП гара Безмер - IIкат. 11 6626,07

3 ЖП гара Айтос - IIкат. 14 8153,13
ОБЩО: 35 20713,2  

 
Разходите за заплати по жп линията Пловдив – Бургас преди 

въвеждането на диспечерска централизация  /три мобилни екипа/ възлизат на 
378 737,8 лв., а след него те са в размер на 20 713,2лв., т.е. тяхното 
намаление възлиза на 94,53%. 
 
3. Заключение 

В таблица 9 са показани спестените разходи за заплати според 
предложените  варианти за оптимизиране броя на персонала по линията 
Пловдив-Бургас. Разходите са пресметнати за една година, за 30 години и 
дисконтирани за 30 години с дисконтов фактор 5%. 
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Таблица 9. Численост на персонала и разходи  

за заплати при разглежданите варианти 
 

 

Вариант "нищо 
не се прави", при 
действителни 
скорости при 
действащия ГДВ  

Преструктуриране 
на мрежата при 
действителни 
скорости при 
действащия ГДВ  

Преструктуриране 
на железопътната 
мрежа и достигане 
на скорост 130 
км/ч”  

Въвеждане на 
диспечерска 
централизация
- четири 
мобилни 
групи 

Въвеждане на 
диспечерска 
централизация
- три мобилни 
групи 

Персонал, бр 636 436 453 46 35 
Разходи за 
заплати за 
месец, лв 378 738 261 271 271 703 27 339 20 713 
Спестени пари 
за месец, лв 0 117 467 107 035 351 399 358 025 
Спестени пари 
за година, лв 0 1 409 604 1 284 419 4 216 782 4 296 295 
Спестени пари 
за 30 години, лв 0 42 288 124 38 532 557 126 503 471 128 888 856 
Спестени пари 
за 30 години, 
дисконтирани, 
лв 0 22 752 524 20 731 894 68 063 394 69 346 817 

 
 

Анализът на резултатите показва, че в три от разработените варианти на 
оптимизация  се постига намяляване броя на персонала на ДП „НКЖИ”, 
следователно предприятието ще извършва по - малки разходи за заплати, 
като в същото време не се нарушава експлоатационната дейност. В един от 
вариантите се запазват както числеността на персонала, така и разходите за 
заплати. 

Преструктурирането на железопътната мрежа е основен подход за 
постигане на ефективно управление на железопътната инфраструктура. Той е 
приложим поради увеличаването на скоростите и води до сериозно 
икономически ефекти. Чрез въвеждане на нови технологии (ERTMS) в 
железопътната инфраструктура е възможно да се направи оптимизация на 
броя на персонала без това да доведе до влошаване на експлоатационната 
дейност. 
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Abstract. Personnel selection is an activity which contemporary Bulgarian employers 
strongly belittle because of the great supply of labor force on the market. At the same time 
the mistakes from an unsuccessful selection are always too expensive. It is well known that 
the multi-national companies possess better systems for human resource management in 
comparison to the local organizations, which directed the research interest towards one of 
the foreign companies with a strong presence on Bulgarian market, and namely – “Baumax 
Bulgaria” EOOD. The paper presents the results form a study conducted with the purpose to 
investigate the process of selection as a sequence of stages with concrete contents. 
Keywords: effectiveness, human resource management, personnel selection.  

 
1.    Въведение 

Основното предназначение на селекционната система е да формира 
производителна работна сила, да намалява разходите за обучение, да 
насърчава развитието на персонала и да предотвратява текучеството. 
Подборът на персонал е дейност, чиято цел е да избере най-подходящият от 
всички кандидати за една вакантна длъжност, тоест този, чийто профил на 
способностите максимално съответства на профила на изискванията [1].  

В условията на настоящата глобална икономическа криза българските 
работодатели все повече неглижират инвестициите в управление на 
човешките ресурси, включително в изграждане на ефективни системи за 
привличане и подбор на служители. Те свеждат селекционния процес 
основно до повърхностно неформално интервюиране на кандидатите и 
последващо вземане на решение на базата на чисто емоционална реакция, 
тоест интуитивно харесване или нехаресване. Подценяването на тази дейност 
намира множество обяснения: 1) непознаване на съществуващите валидни и 
надеждни инструменти, предназначени да повишат обективността на избора. 
Подборът е нещо много повече от интуиция и съществуват множество 
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методи, които могат да го подпомогнат, но тяхното прилагане изисква 
познания в областта на управлението на човешките ресурси; 2) възможност 
за сравнително лесно и бързо „коригиране” на един евентуално погрешен 
избор на недостатъчно квалифициран кандидат. Общо взето работодателите 
са убедени, че биха могли лесно да отстранят некачествените изпълнители и 
да ги заменят с по-добри, поради голямото предлагане на работна сила на 
пазара на труда; 3) възможност за задържане на качествените кандидати в 
организацията. Работодателите разчитат на високата безработица и липсата 
на други алтернативи за заетост, за да задържат квалифицирания си персонал 
въпреки неговото евентуално неудовлетворение от трудовата ситуация. 

Разбира се, това далеч не е така.  
 

2.    Концептуална рамка на емпиричното изследване 
Известно е, че мултинационалните компании притежават по-добри 

системи за управление на човешките ресурси в сравнение с местните 
организации, представляват ефективно средство за трансфер на иновативни 
управленски практики и се приемат за работодатели – еталони. Освен това 
интуитивно се предполага (а и практиката демонстрира), че по-големите 
организации е по-вероятно да притежават и съответно да инвестират повече 
ресурси в създаването на ефективни системи за привличане и задържане на 
способни служители. Това насочи изследователския интерес към една от 
чуждестранните компании със силно присъствие на българския пазар, а 
именно – „Баумакс България” ЕООД. 

Компанията „Баумакс” е основана от австрийската фамилия Есл и 
съществува на пазара вече 35 години като търговец на строителни 
материали. Тя осъществява дейността си в осем държави от Централна и 
Източна Европа, включително България. Понастоящем осигурява над 10 000 
работни места, 450 от които са в хипермаркетите, локализирани в нашата 
страна. Управлението на персонала е стабилно заложено в стратегическите 
приоритети на компанията. Например някои от т.нар. „Ръководни принципи” 
се основават на общочовешки ценности като: внимание към хората и респект 
към тяхното достойнство, честност и доверие в междучовешките отношения, 
отвореност и готовност за диалог със служители, клиенти, партньори и т.н. 
Организацията активно се интересува от степента на удовлетвореност на 
персонала, която се установява чрез ежегодно анкетиране. Оценява 
трудовото представяне на служителите чрез т.нар. „360-градусова обратна 
връзка” и акцентира върху непрекъснатото усъвършенстване на 
индивидуалните знания, умения и способности. „Баумакс” отделя специално 
внимание на хората в неравностойно положение и допринася за тяхната 
интеграция в обществото, като им осигурява подходяща заетост. В този 
контекст тя открито се обявява срещу всякакъв вид дискриминация въз 
основа на произход, националност, пол, религия, увреждания и т.н., 
предоставяйки еднакви възможности и равни шансове за развитие на 
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служителите. Всичко това провокира очаквания за наличие на 
усъвършенствана система за управление на човешките ресурси и предизвика 
интерес към проучване на селекционния процес като предпоставка за 
ефективност на персонала в организацията.  

Целта на изследването бе да се проучи процеса на подбор на персонал 
като последователност от етапи с конкретно съдържание и като съвкупност 
от критерии и механизми. Във връзка с поставената цел се прецени за 
уместно да се изследват нагласите на представители на управленския 
ешелон, както и на самите изпълнители. Необходимата информация бе 
осигурена чрез дълбочинно полуструктурирно интервю с мениджъра по 
подбор на персонал (г-н Маллиев) и чрез анонимно анкетиране на 
служители. С цел улесняване на събирането и статистическата обработка на 
информацията, анкетната карта включи само затворени въпроси. 

Целевата извадка обхвана общо 30 служители, 15 от които позицирани в 
Централата на компанията, а останалите 15 – в един от хипермаркетите. 
Служителите в Централата заемаха длъжностите: „експерт”, „асистент в 
търговски отдел” и „ръководител отдел”, а служителите в търговския обект - 
„продавач консултант”, „служител на каса” и „административен персонал”. 
Респондентите бяха избрани на принципа на доброволното участие, откъдето 
и квотата на възвръщаемост бе висока, при това с нищожни пропуски при 
попълване на картата. Размерът на извадката дава основания тя да се приеме 
за представителна от гледна точка на конкретната структурна единица. 
Следователно изследването може да се счита за достатъчно издържано в 
методологически аспект. 

 
3.    Процесът на подбор на персонал в организацията 

Процесът на подбор има за цел да избере най-подходящият от всички 
кандидати за една вакантна длъжност. Различните му етапи осигуряват 
информация, необходима както на работодателя, така и на потенциалния 
служител, който също е в позиция да избира. Следователно той представлява 
преди всичко двустранен обмен на информация. 

Необходимо е да се уточни, че политиката на организацията е 
изключително ориентирана към вътрешни източници на кандидати, тоест 
настоящи служители, желаещи да бъдат преместени на друга (обикновено 
по-високо стояща в йерархията) длъжност. По този начин се икономисват 
време и средства и се редуцира риска от вземане на неадекватно решение. 
Освен че организацията има добра представа за силните и слаби страни на 
кандидатите, самите служители знаят повече за нея и по тази причина е 
малко вероятно да имат нереалистични очаквания, провокиращи в 
последствие неудовлетворение. Възможностите за развитие и повишение, 
които създава вътрешното набиране, имат много позитивен ефект върху 
мотивацията и морала на служителите.  
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Основната част от респондентите (62,7%) потвърдиха ориентацията на 
организацията към вътрешен набор, въпреки че 33% демонстрираха 
индиферентност. Вероятната причина е, че дори при подобна политика най-
ниското йерархично равнище се попълва отвън - то играе ролята на т.нар. 
„входно пристанище”, от което започва трудовата кариера на служителите. 

 
3.1.   Селекционни процедури и методи 

„Баумакс” използва няколко класически метода за подбор на персонал. 
Формуляри за кандидатстване. Това е стандартната автобиография в 

европейски формат, която съдържа структурирана информация относно 
миналото на кандидата и неговата трудова биография - заемани длъжности,  
работодатели,  притежавани образователни и квалификационни степени и 
т.н. Тези формуляри улесняват сравняването на различните кандидати и 
предоставят отправна точка на интервюиращите. Първоначалната селекция 
на кандидатури се извършва като правило от специалиста по подбор. В по-
редки случаи, при позиции, изискващи специфични познания (напр. такива 
във Финансовия отдел) участва и представител от конкретното звено. 

Предварително интервю за пресяване на кандидатите. Обикновено 
след селекцията по документи на интервю биват поканени около десет души. 
Първоначалното интервю се провежда също от специалиста по подбор и 
продължава около 45 минути, което, по мнение на г-н Маллиев, е достатъчно 
двете страни да се опознаят дотолкова, че да преценят дали имат интерес към 
последващи разговори. По-голямата част от анкетираните (69%) потвърдиха 
това.  

Предварителното интервю има ориентировъчен характер и най-общо е 
предназначено да установи дали уменията, способностите и предпочитанията 
на кандидата принципно съответстват на свободното работно място, да му 
предостави информация за изискванията и отговори на въпросите, свързани с 
длъжността или работодателя. Преди всичко, тук става въпрос за събиране на 
някаква основна първоначална информация и формиране на общо 
впечатление от кандидата. Целта е да се редуцират времето и разходите за 
действителната селекция, чрез отсяване на очевидно неквалифицираните или 
незаинтересовани кандидати.  

Когато става въпрос за вътрешни кандидати, първоначалното интервю 
има за цел да изясни промяната във функциите и отговорностите, която 
предполага новата, по-високо стояща позиция. В същото време, когато 
кандидатите са външни (както е обикновено при сравнително ниско 
квалифицираните позиции като например „Продавач-консултант” или 
„Касиер”) често предварителното интервю има характер и на окончателно. 

В усилията си да привличат кандидати множество организации са 
склонни да преувеличават положителните аспекти на вакантната длъжност - 
това създава предпоставки за последващо разочарование и неудовлетворение 
у новопостъпилите, което на свой ред провокира ниско равнище на трудово 
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представяне и високо текучество [2]. „Баумакс” определено се стремят към 
максимално реалистично представяне на свободните длъжности като 
съвкупност от отговорности, задължения и привилегии. Оказа се, че 73,4% от 
респондентите са възприели представянето на бъдещата си длъжност като 
реалистично и обективно. 

 Специалистът по подбор е убеден, че въпреки своя потенциал да 
отблъсне част от кандидатите, реалистичното представяне постига по-добро 
съответствие между длъжността и наетия служител, което води до по-силно 
удовлетворение. 

Интервю за подбор (диагностично). Обикновено на втора среща биват 
поканени не повече от половината интервюирани кандидати. Това е т.нар. 
„кратка листа”, която се изготвя от специалиста по подбор и се предава на 
мениджъра на отдел Персонал, както и на ръководителя, за чийто отдел се 
търси нов сътрудник. Диагностичното интервю е предназначено да събере 
доказателства с оглед предвиждане доколко успешно кандидатът ще се 
справя с длъжността, към която има интерес.  

Интервюирането на вътрешни и външни кандидати се различава по 
използваните критерии и методи за подбор, но винаги се провежда от 
мениджъра на отдел Персонал и прекия ръководител на бъдещия служител. 
По изключение, в подбора за някои ключови позиции (напр. Финансов 
директор) участие взема и Управителя на фирмата за България, който има 
решаващ глас при окончателния избор. 

Интервюиране на кандидати за ниско квалифицирани длъжности. За 
ниско квалифицираните длъжности във филиалите пресяването по 
документи не е толкова прецизно, а се залага повече на визуалния контакт 
при интервюто, което на практика означава голям брой интервюирани 
кандидати. По тази причина подборът има по-скоро групов характер, 
съчетавайки елементи на ситуационните и поведенческите интервюта. Често 
на кандидата се представя някакъв хипотетичен проблем, свързан със 
съдържанието на длъжността и в последствие се оценява неговия отговор; 
като правило обстоятелствата са сходни с тези във филиала. Друга 
възможност е да преразкаже някаква реална ситуация или събитие, в което е 
участвал – да опише контекста и да обясни как е реагирал и защо, какви са 
били възможните варианти, как е направил своя избор, очакваните и 
действителни резултати от неговите действия. Трета възможност е да се 
възложи на кандидата да „продаде” дадена стока от асортимента на магазина 
(ако свободната позиция е „Продавач-консултант”, например). Освен 
организиране на подобни ролеви игри, ръководителят обикновено запознава 
кандидата с евентуалните му бъдещи колеги и работно място, за формира 
конкретна представа за естеството на ежедневните отговорности и 
задължения.  

Интервюиране на кандидати за високо квалифицирани длъжности. За 
разлика от предварителното, диагностичното  интервю акцентира върху 
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досегашното трудово представяне на кандидата в организацията, за сметка 
на информацията за професионалния му опит и образование във формуляра 
за кандидатстване. Особено внимание се обръща на спазването на правилата 
и стандартите на компанията, наличието на ръководни компетенции или 
потенциал за тяхното придобиване, умения за работа с хора, за 
самостоятелна работа, иновативно и креативно мислене и т.н. 
Интервюиращите са преобладаващо ориентирани към задаване на отворени 
въпроси, които дават възможност за по-изчерпателни отговори от страна на 
кандидата и за получаване на много повече допълнителна информация. Това 
потвърдиха 75,9% от анкетираните. Освен това, задаваните въпроси са 
изцяло насочени към професионалните качества и нямат личен характер, 
според 79,2% от участниците в изследването.  

Ключов момент в диагностичното интервю е използването на 
специализирани „центрове за оценка“, които с помощта на разнообразни 
методи оценяват уменията на кандидатите да реагират адекватно в сходни 
работни ситуации. По своята същност тези центрове представляват 
комбинация от техники за оценяване на професионалните и личностни 
качества, способностите, нагласите и мотивацията за работа. Кандидатът се 
поставя в определена ситуация и неговото поведение бива внимателно 
наблюдавано и анализирано. Чрез множество ролеви игри, бизнес казуси и 
ситуационни задачи е възможно да се прецени дали кандидатът е способен 
на реагира адекватно в стресови ситуации, да формулира стратегии, да се 
изразява и да комуникира с околните, да разчита невербалните сигнали и т.н. 
Според г-н Маллиев, вероятността кандидатът да реагира по същия или 
сходен начин в подобна реална ситуация е сравнително висока - около 50-
60%.  Това е и причината този инструмент да намира широко приложение в 
селекционната практика на „Баумакс”, въпреки високите си разходи и 
времеемкост. 

Центровете за оценка се разработват от отдел Персонал изцяло 
съобразно конкретната специфика в предмета на дейност на фирмата и 
изискванията за различните позиции. Те се прилагат основно при подбор на 
персонал за длъжностите „Асистент в търговски отдел” (в Централата) и 
„Ръководител отдел” (във филиалите).  

Длъжността „Асистент в търговски отдел” предполага аналитично 
мислене и умение за боравене с числа. Затова центърът за оценка логично 
включва задание от две части – анализ на зададени параметри и изчисление. 
Първата част на заданието има следното условие: посочени са няколко 
хипотетични доставчика с условията им за доставка – цени, срок, отстъпка 
при предсрочно плащане, пакетаж на артикулите. Всеки от доставчиците 
превъзхожда останалите по отношение на един параметър. От кандидата се 
изисква да разгледа всички зададени условия и да избере най-изгодния 
вариант за фирмата. Целта е не да се проверят неговите знания относно 
артикулите и доставчиците на „Баумакс”, а да се оценят неговото 
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комбинативно мислене и аналитични способности. Втората част на 
заданието определено отнема повече време. От кандидата се изисква да реши 
(изчисли) 40 задачи за определено време. Това предполага умения за работа с 
проценти и сравняване на различни показатели в графика. Тези умения са 
важни за бъдещата му работа, тъй като част от основните задължения на 
асистентите в Търговския отдел включват сравняване на цени, наблюдение 
на конкурентни фирми и преговори с доставчици по отношение на 
доставните условия. Владеенето на немски език също е задължително за тази 
позиция, поради което тестът със задачи е на немски. От служителя се очаква 
също да поддържа база данни с артикулите на съответния отдел (например 
снабдителят, отговарящ за асортимента в отдел Санитария на филиалите, 
борави с над 9 000 артикула). По тази причина се търсят умения за боравене 
с приложението Ексел на Майкрософт офис. Те се оценяват със специален 
тест - таблица, която трябва да се обработи за определено време в реална 
работна обстановка.  

Длъжността „Ръководител отдел” предполага управленски качества, 
способност за работа под стрес и поемане на отговорност. Тук центърът за 
оценка протича по различен начин, като се набляга както на придобитите 
професионални компетенции, така и на т.нар. „меки” умения като например 
комуникативност и работа в екип. Интервюиращите задължително са поне 
двама - специалистът по подбор и управителят на филиала. Като правило 
интервюирането е групово и включва всички кандидати. 

Един от методите представлява ролева игра, възпроизвеждаща някаква 
по-мащабна хипотетична ситуация (например филиал с лоши показатели). 
Наблюдава се как кандидатите намират възможни решения и как степенуват 
по приоритети конкретни задачи. Възможно е да се направят заключения и за 
ръководния им стил – дали предпочитат авторитарното или либералното 
управление, дали са склонни към вземане на еднолични решения или 
предпочитат да се допитват до своите подчинени. В хода на груповите 
дискусии се установяват умения за работа в екип, за разрешаване на 
конфликти, за активно слушане, за отстояване на лична позиция и т.н. Този 
център за оценка отнема повече време - минимум 3 часа. Това, само по себе 
си, поставя интервюираните в ситуация на стрес и дава възможност за 
наблюдение на техните реакции при такива условия.  

Преобладаващата част от анкетираните (75,9%) определиха центровете 
за оценка като ефективен метод за оценяване на професионалните качества и 
съответно оправдан разход за организацията от гледна точка на ползата, 
която носят. 

Референции. Препоръките са предназначени да осигурят информация от 
хора, които имат предишен опит в съвместната работа с кандидата, с цел 
верифициране на данните в апликационните формуляри или набавяне на 
някакви допълнителни факти (например причини за напускане, дали 
организацията е склонна да назначи отново този индивид и защо). Според 
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мениджъра по подбор препоръките не са особено полезен метод, тъй като 
описаните качества на кандидата най-често са нереалистично завишени. По 
тази причина, въпреки че се изискват, изключително рядко се проверяват 
референции от бивши работодатели - най-вече когато са налице силни 
съмнения в достоверността на биографичната информация или правилната 
преценка за кандидата е много затруднена. 

Според 79,4% от изследваните лица, референциите не оказват влияние 
върху решението на селекционната комисия. 

 
3.2.  Възприятия на кандидатите за процеса на подбор 

Впечатлението, което оставя у кандидатите процесът на подбор, има 
голямо значение не само за положително оценените, но най-вече за 
отхвърлените. Това впечатление се отразява върху бъдещата им мотивация 
да кандидатстват отново за работа в тази организация, както и да потребяват 
продуктите и услугите, които тя предлага на пазара.  

Обективност при оценяването. Служителите, ангажирани с подбора 
на персонал в „Баумакс“, имат висока квалификация и опит в прилагането на 
селекционни процедури и инструменти. Това се отнася не само за мениджъра 
на отдел Персонал и специалиста по подбор, но и за ръководителите на 
различните отдели във филиалите - те преминават през специално обучение, 
на което биват запознати с етапите на подбора, както и с техниките за водене 
на интервю и вземане на окончателно решение.  

Според 75,9% от респондентите използваните методи в процеса на 
подбор създават впечатление за висок професионализъм и вероятно по тази 
причина 80,2% ги възприемат като обективни. 

Обратна връзка и комуникация с кандидатите. Резултатът от процеса 
на подбор е от голямо значение за кандидата и обикновено той го очаква с 
нетърпение. Дори да не желае позицията, вероятно се надява тя да му бъде 
предложена. Това би се отразило на неговата самоувереност пред друг бъдещ 
работодател (или настоящия) и повдига духа му.  

Общата продължителност на селекционния процес в „Баумакс” е 
различна за различните длъжности, но обикновено етапът на набиране на 
персонал отнема около 1 седмица до 10 дни, първоначалните интервюта 
също се провеждат в рамките на около седмица, а за да се избере най-
подходящия кандидат са необходими поне около две седмици. От една 
страна причината за това е прекомерно големият брой на кандидатурите, 
чията обработка отнема доста време (например, при откриването на 
последния филиал на „Баумакс” са постъпили около 700 кандидатури при 
обявени 110 свободни работни позиции). Друга възможна причина е 
стремежът на организацията да се отнася с уважение към всеки кандидат и да 
му отдели достатъчно време, за да демонстира своите умения. Този 
сравнително дълъг период на чакане може да бъде доста изнервящ, а ако 
организацията се забави още повече със своето предложение, е твърде 
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възможно то да бъде отхвърлено. Според г-н Маллиев не са рядкост 
случаите, в които избраният кандидат отказва в последствие свободната 
позиция  

Оказа се, че едва 36,5% от анкетираните считат обратната връзка за 
своевременна. Очевидно е необходимо процесът да се оптимизира или поне 
кандидатите да бъдат информирани възможно най-точно кога ще бъде взето 
решението за назначаване.  

В края на всеки етап специалистът по подбор се свързва лично с 
кандидатите - както с отпадналите, така и с „оцелелите” в надпреварата. На 
неуспелите подробно разяснява причините за отказа, като акцентира върху 
силните моменти в представянето им с цел да предотврати демотивиращия 
ефект и да съхрани репутацията на организацията на желан работодател. 
Разбира се, по-голямо внимание отделя на одобрените кандидати, за да 
сподели впечатленията си, както и да анализира основните положителни 
моменти в тяхното представяне. 

Дискриминация при подбора. Както вече беше споменато, „Баумакс“ се 
отнася с внимание и уважение към хората с намалена трудоспособност. 
Политиката на фирмата отхвърля всякакви форми на дискриминация не само 
при подбора на персонал, но и в процеса на работа. Основната част от 
респондентите (79,2%) не са усетили дискриминационно отношение и 
считат, че организацията се съобразява с принципа на равнопоставеността и 
предоставя на всичките си кандидати равни условия и възможности. 

 
4.     Заключение 

Като съвкупност от критерии и механизми подборът е важна 
предпоставка за ефективност на персонала. Допусканите грешки при всички 
случаи са скъпо струващи, при това, в съчетание с намалената 
професионална мобилност на работната сила, с дълготрайни ефекти за 
организацията. Разминаването между индивидуалния капацитет и трудовите 
задачи винаги създава предпоставки за бъдещо неудовлетворение от труда, 
слаба мотивация, ниска производителност и високо текучество. Според 
проведеното емпирично изследване „Баумакс” е един от българските 
работодатели, които очевидно осъзнават това. Доказателство са 
усъвършенстваните процедури и инструменти, успешно „филтриращи” 
постъпващата в организацияга работна сила.   
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1. Въведение 

Завишените изисквания на медицинските стандарти относно нивото на 
компетентност на лечебните структури и броя на лекарите специалисти, 
които трябва да работят на основен трудов договор в тях, доведоха до 
закриване на лечебни заведения в отдалечени райони на страната. Тези 
изисквания се добавиха към съществуващото вече ограничение за работа на 
лекарите специалисти по два трудови договора със здравната каса - по един в 
болничната и извънболничната помощ, както и към забраната лекарите 
специализанти да извършват медицински дейности, заплащани от бюджета 
на здравното осигуряване. С това се задълбочи проблемът  с устойчивостта 
на националната система на здравеопазване и с достъпа до медицинска 
помощ на населението, защото бяха закрити общински болници, а други 
сключиха договори с Националната здравноосигурителна каса за ограничен 
брой клинични пътеки, поради липса на лекари специалисти.  
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Целта на настоящия доклад е да се опише спецификата на лекарската 
професия и адаптирането й към новите обществено-икономически и 
технологични реалности, и практикуването на лекарската професия от 
разстояние. 

 
2. Специфика на лекарската професия 

Поради социализацията на лекарския труд, делът на свободно 
практикуващите лекари прогресивно намалява, а свободата на лекарската 
професия се превръща в конфликтна точка в трудовите правоотношения и 
договарянето на здравноосигурителните дейности, защото: 

При свободната лекарска практика има взаимоотношение между 
търсещия медицинска помощ и предлагащия такава. Лекарят осъществява 
дейност за собствена сметка. Пациентът отива при лекар, който според него 
му е необходим и за компетентността на когото заплаща с лични средства, а 
лекарят запазва правото си на независимост в преценката и начина на 
предоставяне на здравната услуга. Понеже това са асиметрични 
взаимоотношения е възможно лекарят да преувеличи сериозността на 
здравословния проблем и в желанието си да угоди на пациента да извърши 
повече от необходимото, но отговорността за обема на предоставената 
медицинска помощ и услуга е на пациента, защото той сам е направил този 
избор и е извършил плащането. 

Външната намеса в отношенията между лекаря на свободна практика и 
неговия пациент е минимална – държавата, чрез задължителната регистрация 
на лекарите – физически лица в БУЛСТАТ или в Търговския регистър, 
осигурява безопасността на пациента и предоставянето на здравна услуга от 
правоспособен лекар със съответна медицинска специалност в помещение, 
отговарящо на хигиенните норми и изисквания на медицинския стандарт; 
Българският лекарски съюз, чрез задължителното членство, осигурява 
контрол върху спазването на правилата за добра медицинска практика в 
съответната специалност и поддържането на професионалната квалификация 
на лекаря. 

Организацията на диагностично-лечебния процес и грижата за 
пациентите в лечебното заведение налага работодателите да наемат 
персонал, с който могат да осигурят предоставянето на постоянна, безопасна 
и качествена здравна услуга, като същевременно поемат отговорността за 
действията или бездействието на лекарите, с които са в трудово 
правоотношение, както и за удовлетвореността на пациентите.  

Както е известно основната характеристика на трудовото 
правоотношение е, че се извършва работа при условия и ред, определени от 
работодателя в рамките на закона. Предварително са регламентирани: 
изискванията към работната сила по отношение на образование, 
квалификация, стаж и брой в зависимост от потребностите на 
осъществяваната дейност; условията на труд, вътрешния ред, работното 
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време, почивките и отпуските, заплащането „от – до” за съответните 
длъжности и други условия и изисквания, ако не противоречат на 
императивни разпоредби. Дейността се осъществява за сметка на 
работодателя, затова и крайният резултат му  принадлежи [1]. 

Работодателят в здравеопазването обаче не може субективно да определя 
изискванията, правата и задълженията в длъжностните характеристики, 
защото  трудовото договаряне е детерминирано от медицинските стандарти, 
изискванията за професионална квалификация на регулираните професии, 
условията на Националния рамков договор, осигуряването на постоянен 
достъп до медицинска помощ и от нивото на компетентност. 

В стационарните лечебни заведения това означава, че: 
- медицинска дейност може да бъде извършвана само от лекар с 

придобита специалност в определена област на медицината, включително и 
по време на дежурство; 

- броят на лекарите със специалност в съответната структура трябва да 
отговаря на минималните изисквания в медицинския стандарт и 
осигуряването на 24-часов работен график; 

- лекарите със специалност трябва да работят по основен трудов договор 
с лечебното заведение за болнична помощ; 

- медицинските специалисти, работещи в отделение или клиника за 
спешна медицинска помощ, имат задължение да са на разположение на 
работодателя на място извън лечебното заведение и при необходимост да се 
явят на работното си място. 

Регламентирането на медицинската дейност на ниво лечебно заведение 
трябва да очертае рамката, в която лекарят има право на професионална 
независимост и лична свобода за осигуряване на медицинска помощ и грижи 
в рамките на трудовото правоотношение и може да лекува пациентите си без 
външно влияние или намеса върху неговата професионална оценка, решения 
и действия, като поеме отговорността за това [2]. 

Конфликтът възниква от разминаване в интересите на лекарите и 
работодателите - лекарите се стремят да запазят правото си свободно да 
определят необходимото и достатъчно лечение съобразно състоянието на 
болния, посредством методите и средствата, за които имат компетентност, и 
да получат удовлетворяващо възнаграждение за труда си, а работодателите 
да задоволят потребностите на пациента от качествена услуга, но 
себестойността й да е под цената, която плаща здравната каса за неговото 
лечение. В масовия случай изпълнението само на задължителните 
диагностични и терапевтични процедури, включени в алгоритъма на 
клиничните пътеки, не е в противоречие с лекарската преценка. Но при други 
пациенти, ако не се направят допълнителни клинични изследвания и 
процедури и поради това настъпи неблагоприятно развитие на заболяването, 
лекарят ще носи отговорност за небрежно изпълнение на задълженията си. 
От друга страна, ако извърши допълнително изследване, хирургична 
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интервенция или медицинска манипулация и от това настъпи усложнение 
или смърт, лекарят също ще носи отговорност затова, че е надценил 
ситуацията и способностите си. 

Образно казано, даден лекар може да констатира клинична смърт на 
пациент и да отрази в медицинската документация и в информационната 
система часовете на изпълнените в шоковата зала на спешното отделение 
задължителни процедури и консултации. Може обаче да вземе решение в 
секундите и минутите между клиничната и физическата смърт да извърши 
медицински мероприятия за извеждане на  пациента от шоковото състояние и 
възстановяване на  кръвообращението. Отговорността в този случай е 
многократно по-голяма:  лекарят рискува при неуспех да бъде обвинен, че е 
действал непрофесионално и пациентът е получил трайни мозъчни 
увреждания или е починал вследствие на лекарската намеса.   

В този ред на мисли интерес представлява описаният от Ервин Лик [3] 
спор в асистентските кръгове още през 20-те години на миналия век: „Нека 
предположим, един лекар се повиква при родилка, чийто живот е застрашен 
от кръвоизлияние. Той намира отпред стояща или здраво залепена плацента и 
трябва да помогне. За нещастие той няма със себе си гумени ръкавици, а няма 
време за дезинфекциране на ръцете по изискваните правила. При все това, 
трябва ли да се опита да спаси болната чрез вътрешна намеса? За учудване 
мненията бяха разделени. Голямо число гласове бяха за това, да се държи 
високо, на всяка цена знамето на асепсиса, т.е. да се остави болната да умре 
от кръвоизлияние.” 

При сключване на договор със здравноосигурителната каса лечебните 
заведения  за болнична помощ се задължават да извършват за сметка на 
здравното осигуряване стационарна медицинска дейност само в случаите, 
когато лечебната цел не може да бъде постигната в извънболничната помощ. 

Здравната каса се стреми да свие разходите си като наложи в 
Националния рамков договор административни ограничения за 
изпълнителите на болнична помощ и следи за тяхното спазване:  

- въведени са критерий за хоспитализация в алгоритъма на всяка 
клинична пътека – при проверка и констатирана ненужна хоспитализация не 
се заплаща стойността на клиничната пътека и се налага административна 
санкция; 

- наложено е ограничение за работа само по едно трудово 
правоотношение в болничната и извънболничната помощ – при 
едновременно отчитане на медицинска дейност от един и същи лекар, след 
проверка и констатиране в кое лечебно заведение реално е бил на работа, на 
другото лечебно заведение се налага административна санкция за отчитане 
на дейност, която не е извършена; 

- забранено е извършването на медицинска дейност по клинична пътека 
от лекар специализант – при проверка и констатирано нарушение не се 
заплаща стойността на клиничната пътека, ако има извършено изследване, 
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процедура, манипулация или попълнена медицинска документация от лекар 
без специалност; 

- императивно е изискването всяка извършена медицинска дейност да 
бъде отразена в медицинската документация – при проверка и констатирани 
непълноти в медицинската документация, независимо от това, че реално е 
проведено лечение, не се заплаща стойността на клиничната пътека и на 
лечебното заведение се налага санкция. 

Тази регламентация и санкции не винаги могат да доведат до намаляване 
на публичните разходи, защото постоянно съществува възможност лекарят да 
повлияе на своите пациенти и без това да бъде в ущърб на тяхното лечение те 
да бъдат хоспитализирани по клинични пътеки, които са по-добре платени от 
здравната каса. Медицинската статистика в последните години отчита 
увеличаване на специализираните лечебни заведения и респективно на 
заболяванията, изискващи прилагане на високотехнологични и инвазивни 
методи в кардиохирургията. Причината е по-високата цена, която НЗОК 
заплаща по  тези клинични пътеки и за високоспециализирана кардиологична 
дейност.  

Проблемът с изкривяване на данните за заболеваемостта на населението 
и увеличаването на публичните разходи съпътства съвременните 
здравноосигурителни системи и затова здравната политика трябва да се 
насочи към профилактиката и подобряване на достъпа до специализирана 
извънболнична медицинска помощ, като по този начин ще се намали ресурса, 
необходим за активно стационарно лечение на заболяванията.  Впрочем 
насочването на независимото лекарско решение в една или друга посока, в 
зависимост от интересите на здравното или на лечебното заведение, не е 
новост в медицинската практика - ако се върнем назад в хрониката на 
съсловното списание на лекарите от 1940 г. може да прочетем, че от около 
2 000 операции в Павликенската кооперативна болница,  1 000 болни са 
оперирани от апендицит, като се споменава и за „ … населени места у нас, 
дето населението е останало без апендикси” [4]. 

 
3. Проблемът със специализантите и неравномерното разпределение на 
лекарите специалисти в болничния сектор 

Основните проблеми могат да бъдат систематизирани в няколко 
направления: проблеми за лекарите специализанти, за лекарите специалисти, 
за университетските болници, за общинските болници и за здравната каса. 

Статусът на лекарите специализанти се урежда изцяло от специални 
правни норми, по силата на които лицата, завършили магистърска степен по 
медицина се „задържат” в сферата на образованието и не се използват 
пълноценно на пазара на труда в здравеопазването. На тях законодателството 
им отрежда ролята на наблюдатели на лечението на болни в 
университетските болници, извършването на изследвания и медицински 
процедури под наблюдение и даването на дежурство заедно с лекар 
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специалист. В действителност нещата са коренно различни – 
специализантите извършват медицинска дейност, включително и оформяне 
на медицинска документация, но за изпълнител се подписва лекар със 
специалност, дават самостоятелни дежурства, но в работния график фигурира 
и името на лекар със специалност, който е в трудово правоотношение с 
работодателя, работят понякога без почивка и дежурят в официални и 
празнични дни, без да получават възнаграждение за извънреден труд, защото 
нямат трудов договор, т.е. извършват дейност на собствен риск.  

Лекарите специалисти работят на динамичен график и поради липса на 
достатъчно персонал постоянно се нарушава максималната продължителност 
на работното им време, задължителните дневни и седмични периоди за 
почивка. Решаването на проблема с работното време, времето на 
разположение и компенсационната почивка на медицинските специалисти се 
затруднява от наложените критерии за качество на здравната услуга – 
изискванията за повсеместно здравно обслужване и съкращаване на времето 
за достъп до медицинска помощ, или предоставяне на здравна услуга 
навсякъде и по всяко време. Към натоварването от многото часове 
извънреден труд се добавя и емоционалното натоварване и изтощение при 
лечението на  тежко болни пациенти и развиването на чувство за липса на 
контрол и  безсилие да променят нещата. Лекарите специалисти са най-
рисковия персонал по отношение развитието на поведенческия синдром на 
професионално изчерпване „Бърнаут”. Характерно за придобилите този 
синдром е чувството им за емоционално изтощение и умора, което се 
изразява в отсъствие на емоционални реакции, нервност и подозрителност 
към колеги, цинични нагласи и чувства към пациентите, за които се грижат, а 
самите те страдат от безсъние, увеличават употребата на алкохол и имат 
семейни проблеми. Наблюдава се намален интерес към работата, снижена 
работоспособност и увеличена критичност към работодателя. 

Проблемите за университетската болница са свързани с липсата на 
трудово правоотношение със специализантите - на специализантите не може 
да им бъде възложена работа, защото обучаващата институция няма право да 
ги включва в списъка на лекарите, които работят по договор със здравната 
каса; спрямо специализиращите лекари не може да бъде осъществяван 
необходимият контрол по отношение на количеството и качеството на 
извършваната от тях работа, спазване на работното време, вътрешния ред и 
не може да бъде търсена дисциплинарна отговорност; на лекарите 
специализанти, приети на места срещу заплащане им се изплаща 
възнаграждение в размер на две минимални работни заплати от средствата за 
трудови възнаграждения на персонала на университетската болница. 

Съществуващата регулация и регламентация на обществените отношения 
по повод придобиване на медицинска специалност прехвърля голяма част от 
финансовата тежест към университетските болници. Тези болници нямат 
субсидия или друго целево финансиране на обучението и покриват всичките 
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си разходи (за издръжка, лекарства, медикаменти, заплати и др.) от 
приходите за изпълнени клинични пътеки. Публично известно е, че 
клиничните пътеки не покриват реалните разходи и болниците задлъжняват 
към доставчиците. За да  съществуват университетските болници са 
принудени да съкращават разходите си и много често към минимизирания 
брой персонал се прибавя естественото текучество на кадри, което 
затруднява изпълнението на графика и предоставянето на постоянна 
медицинска помощ. В тази ситуация университетската болница не може 
официално да ползва възможностите и желанието за работа на 
специализантите, нито за самостоятелни дежурства, нито за извършване на 
друга медицинска дейност. Защото специализантът може само да дублира 
дежурство на лекар със специалност, а при проверка от НЗОК ще отпадне 
заплащането на клинична пътека, по която има извършена процедура или 
манипулация от лекар специализант. И въпреки, че не постъпва нито един 
лев приход за извършена от специализантите дейност университетската 
болница е длъжна да плаща на тези от тях, които са приети на места срещу 
заплащане, две минимални работни заплати за страната и да ги осигурява. С 
размера на средствата за работна заплата на специализантите се намаляват 
средствата за заплащане на допълнителните възнаграждения на персонала, 
което всъщност създава най-сериозния конфликт, демотивира 
преподавателите да поемат научно ръководство, а работодателите да 
планират места за обучение на специализанти, приети на места срещу 
заплащане. 

С най-голяма сила липсата на лекари със специалност се отразява върху 
общинските болници – минимален е интереса от страна на лекарите 
специалисти за работа в малките общини и отдалечените райони в страната, 
поради което управителите на тези лечебни заведения са принудени да 
предлагат много по-високи заплати, отколкото получава един специалист в 
голям град. В истинския смисъл на думата борбата е да успеят да отговорят 
на изискването за лекар специалист на основен трудов договор, за да могат да 
сключат договор със здравната каса за работа по такъв брой клинични 
пътеки, приходите от които биха осигурили съществуването на болницата. 
Много от лекарите, които приемат предложението да работят в общинска 
болница за пенсионери и не са в състояние да работят през нощта, поради 
което осигуряването на непрекъснато лекарско дежурство е изключително 
трудно и отново за сметка на професионалното изтощение и умора. 

 
4. Предизвикателството работа от разстояние на лекарите 

„Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена 
извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение 
чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й 
е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.” – 
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това е дефиницията, дадена в новия Раздел на Кодекса на труда - VIIIб 
Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние [5]. 

Отнесена общо към стационарното лечение тази дефиниция звучи 
отблъскващо и много пациенти биха си задали въпроса защо не започна 
самолечение в интернет, след като в болницата ще ме лекува лекар от 
разстояние? Отговорът на този въпрос може да бъде предмет на отделно 
изследване, но за целта в настоящия доклад предложението е да се използва 
термина „медицинско обучение и консултация от разстояние”.  

Предварителните условия, които трябва да бъдат създадени и 
нормативно уредени, са следните: 

Първо, да бъде признато правото на лицата, завършили магистърска  
степен по медицина да осъществяват медицинска дейност в лечебно 
заведение за болнична помощ и да сключват трудов договор; 

Второ, да бъде променена националната система за признаване на 
професионална квалификация за професията „лекар без специалност”; 

Трето, да бъде даден статут на камара на Българския лекарски съюз и 
държавата да делегира отговорността на съсловната организация за 
осигуряване на високото равнище на знания и умения, притежавани от 
практикуващите лекари, за да се гарантира безопасността на пациентите; 

 Четвърто, да бъдат променени медицинските стандарти и определени 
степените на професионална квалификация на специализантите в зависимост 
от проведените модули на обучение в университетска болница; 

Пето, да отпадне изискването в Националния рамков договор 
медицинските дейности по клинични пътеки да бъдат изпълнявани само от 
лекари със специалност. 

Идеята е да бъде децентрализирана системата за придобиване на 
специалност в здравеопазването и лекарите да работят по трудов договор с 
лечебно заведение за болнична помощ успоредно с обучението си. Да имат 
присъствени модули в университетската болница и да получават поетапно 
професионална квалификация за самостоятелно извършване на медицински 
дейности до пълна правоспособност в края на обучението и полагането на 
държавен изпит. 

При този модел се осигурява безопасна медицинска помощ и услуги чрез 
сключването на договори с ръководителя на специализанта и други 
професионалисти в съответната медицинска специалност за осъществяване 
на медицинско обучение и консултация от разстояние.  

С въведените изисквания в медицинските стандарти, относно нивото на 
компетентност, лечебните заведения у нас (държавни, общински и частни) 
направиха големи инвестиции в медицинска апаратура, компютърна и 
комуникационна техника. Пренасянето на образи, направени с медицинската 
апаратура на болницата, използването на данни от информационната 
система, както и възможността за аудио и видео разговори с високо качество 
на картината, осигуряват надеждна информация за консултация от 
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разстояние, която ще помага на специализанта да прави точна преценка на 
здравословното състояние на проблемни пациенти и да провежда правилното 
им лечение. 

Политиките и дейностите на държавите-членки в следващото 
десетилетие ще бъдат насочени за адаптиране на националните системи към 
нарастващото търсене и ограничените възможности за предлагане на здравни 
услуги. С децентрализацията на системата за следдипломно обучение трябва 
да се осигури устойчивост и конкурентоспособност, основаващи се на 
националната традиция в здравеопазването и медицинското образование, 
като не се разчита изцяло на положителния ефект върху квалификацията на 
човешкия потенциал в здравеопазването от завръщането на емигрантите.  

 
5. Заключение 

По отношение придобиването на медицинска специалност от лекарите у 
нас националната здравна политиката трябва да следва добрата практика в 
институционалната организация от миналото у нас, в съчетание с 
възможностите, които днешното поколение притежава – апаратурното 
насищане на медицинската практика, информационните технологии, 
електронното здравеопазване и телемедицината. Това от своя страна изисква 
преминаване в следващ етап от развитието на системата за медицинската 
специализация, регламентиране на новите обществени отношения и 
адекватните структури и финансиране. 
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1. Въведение 

Познанието и умението по управление на човешките ресурси в бизнес 
организацията изисква ясно разбиране за същността на самата организация, 
за това как се изменя тя във времето и пространството, както и кои са 
факторите за тези промени. За съжаление у нас все още властва виждането за 
организацията като материален феномен, като сбор от сгради, машини, 
технологии и едва в последна сметка - на хора. 

Успешната управленска практика, обаче доказва, че удовлетворяващи 
резултати има само там, където организацията ясно се осъзнава преди всичко 
като човешки феномен. Разбирането за човешкия характер на организацията 
създава управленска философия, ориентирана към търсене на ключовите 
механизми за активизиране и стимулиране на основния фактор в 
организацията – човека. 

По този начин се стига до ясното разбиране за необходимостта от 
разкриване на творческите заложби на отделната личност като ключово 
условие за успешното управление както на вътрешно-организационните 
взаимодействия, така и на взаимоотношенията с външната среда. Проблемите 
на оценката на дейността на сътрудниците са от ключово значение за 
повишаване на ефективността и ефикасността на една организация и 
формиране на мотивирани за постигането на целите и сътрудници. 
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Под формална оценка на извършената дейност (ФОИД) разбираме 
система (подсистема), създадена от организацията с цел регулярна оценка на 
дейността на сътрудниците, предвид връзката на тази оценка с трудовото 
възнаграждение, развитието и израстването и квалификационото 
усъвършенстване. ФОИД играе ключова роля за мотивиране на сътрудниците 
за постигане на целите на организацията и работното си място. По своята 
същност ФОИД е механизъм за “обратна връзка” за това как е извършена 
дейността от отделния сътрудник или звено 

Проблемът за управление и стимулиране ефективността на човешките 
ресурси е особено актуален в условия на криза и динамично променяща се 
околна среда. 

Предмет на изследването е усъвършенстване на формалната оценка за 
извършената дейност в Детска ясла № 12 гр. Сливен.  

Цел на изследването е да се изясни състоянието на управление на 
човешки ресурси и да се предложат насоки за усъвършенстването им в 
организацията за медико-социални услуги. 

 
2. Подходи за подобряване оценката на изпълнението на сътрудниците[1] 
2.1. Формална оценка на извършената дейност  

Проблемите на оценката на дейността на сътрудниците са от ключово 
значение за повишаване на ефективността и ефикасността на една 
организация и формиране на мотивирани за постигането на целите и 
сътрудници. Създаването на т.нар. формална оценка на извършената дейност 
(ФОИД) се изисква от необходимостта от преодоляване на т.нар. „статусно-
диференцирана уравниловка” (СДУ). Последната може да характеризираме 
като заплащане на работно място. т.е. плаща се за длъжност, равнище на 
квалификация и стаж, а не за свършена работа. СДУ несъмнено може да 
наречем „убиец” на мотивацията за максимизация на усилията за постигане 
на целите на работното място и организацията като цяло. Под ФОИД 
разбираме система (подсистема), създадена от организацията с цел регулярна 
оценка на дейността на сътрудниците, предвид връзката на тази оценка с 
трудовото възнаграждение, развитието и израстването, и квалификационото 
усъвършенстване.  

ФОИД играе ключова роля за мотивиране на сътрудниците за постигане 
на целите на организацията и работното си място. По своята същност ФОИД 
е механизъм за “обратна връзка” за това как е извършена дейността от 
отделния сътрудник или звено. Това е процес, при който се осъществява 
следното: 

• оценка за това как сътрудникът изпълнява своята работа; 
• комуникация между организацията и сътрудника по повод на 

оценката; 
• програма за усъвършенстване на управлението. 
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Формална оценка на извършената дейност може да бъде изразена чрез три 
ключови понятия: 

• критерий (от старогръцки ез.) – установяване на общоприети 
показатели и стойности по оценка изпълнението на дейността; 

• информация – необходимото количество данни за изпълнението на 
дейността, които данни позволяват сравнение с критериите; 

• управленски действия – дейността, предприемана от ръководството 
във връзка с оценката, имаща за цел усъвършенстване на работата на 
изпълнителя или звеното. 
2.2. Видове формална оценка на извършената дейност. 

ФОИД може да бъде класифицирана по различни параметри на: 
А. По периода на дейност, при което може да се говори за: 

• краткосрочна оценка – на база 1, 2, 3, 4 или 6 месеца; 
• дългосрочна оценка - за 1, 2 или 3 години. 

Б. По броя на сътрудниците, чиято дейност е обект на оценка: 
• Индивидуална оценка, т.е. оценява се дейността на един сътрудник; 
• Групова или колективна оценка, когато се оценява дейността на 

работна група или звено. 
Краткосрочна оценка на извършената дейност на отделен сътрудник – 

основни подходи. 
2.3. Основни подходи за формална оценка на извършената дейност 

Световната управленска мисъл и практика в своето развитие е създала три 
основни подхода за ФОИД на отделен сътрудник: 

1. Оценка на базата на работен стандарт или работен модел 
2. Аналитичен подход за ФОИД  
3. Синтетичен подход за ФОИД  

2.3.1. Оценка на базата на работен стандарт или работен модел 
Методите (подходите) за оценка на дейността на сътрудниците на базата 

на работен стандарт (РС) са разработени за първи път в рамките на научното 
управление на Ф. У. Тейлър. ФОИД, базирана на работен стандарт /респ. 
работен модел/, е първият подход в света, чрез който се разбива системата на 
статусно-диференцираната уравниловка. Той предполага следното: 

1. Работните места са проектирани на основата на ясно формулирани 
комплекси от задачи; 

2. Задачите са „впрегнати” в параметрите на „работен стандарт”, т.е. 
количествени и качествени аспекти на дейността или изработения продукт, 
стандартно време, стандартни методи на осъществяване на дейността, 
стандартна себестойност, т.е. стандартни разходи за дейността и стандартни 
мерки за трудова безопасност. 
2.3.2. Аналитичен подход за ФОИД 

Аналитичният подход предполага друго в сравнение с подхода на РС/РМ 
виждане за сътрудника в организацията, за структурирането на задачите и 
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отговорностите му на дадено работно място. В критериите за оценка се 
включват резултатите, но също така и понятия, ориентирани към измерване 
на уменията и способностите, проявени при изпълнението на задачите, и 
базови предварителни условия за успешна работа. От огромно значение е 
оценката на онези задачи, които са свързани с усъвършенстването на 
дейността. 

Обогатяването на системата на оценка се извършва чрез създаването на 
самооценката. Така се формира механизъм за "стиковане" на разбиранията за 
ефективно осъществяване на дейността между изпълнител и ръководител. За 
разлика от РС/РМ, който ориентира сътрудникът към достигане на 
стандартно равнище на изпълнение на дейността, аналитичният подход 
насочва последния към постоянно усъвършенстване на дейността. 
Аналитичният подход е израз на стремежа за подобряване на подсистемата 
на "обратната връзка", като се обхванат повече и по-разнообразни аспекти от 
трудовия живот на сътрудниците. Той достига най-високо равнище на 
съвършенство в рамките на т.нар. „Японско управление” поради 
внедряването на механизми, които разширяват и обогатяват трудовия живот 
на работещите. 
2.3.3. Синтетичен подход за ФОИД 

Синтетичният подход представлява начин на оценка на дейността на 
сътрудниците, при който се оценяват не различни, разбити по отделни 
критерии аспекти на извършване на дейността, а крайният резултат, разбиран 
като функция от цялостния процес, а не като частично "отражение" на 
извършената дейност в лицето на "работен стандарт".  

 Синтетичният подход се налага особено днес. При наличието на 
турбулентна среда, в която функционират организациите се налага да се 
увеличи дела на нецикличния тип дейност, свързана с усъвършенстване. При 
това рязко нараства броят на работещите именно в такъв нецикличен режим, 
т.е. осъществяването на т.нар. проектен тип работа. Това създава възможност 
да се приложи процесното виждане на дейността. Оттук и проектиране на 
работните места на основата на определена завършеност на трудовия процес 
или на част от него. Задачите и отговорностите на всяко едно работно място 
се структурират от "входа" до "изхода" на процеса, разбиран като съвкупност 
от осъществявани в определена последователност задачи по достигане на 
една цел. 

 
3. Управление на човешките ресурси в Детска ясла № 12 гр. Сливен 

Обектът на изследване е Детска ясла № 12, която се намира в гр. Сливен 
на ул. «Хилендар» № 9. Тя е организационно обособена структура, в която се 
отглеждат и възпитават деца на възраст от 3 месеца до 3 години. Детската 
ясла подпомага родителите за отглеждането, възпитаването и обучаването на 
здрави и добре развити деца. 
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В яслата са обособени следните структурни звена: административно 
звено, звено за отглеждане на деца (обособени са 4 яслени групи), звено 
педагогическа дейност, звено кухненски блок и обслужващо звено. 

В детското заведение се осигуряват необходимите условия за физическо, 
духовно, нравствено и социало развитие на детето, гарантира неговите права, 
сигурност, достойнство и уважение, възпитават го в дух на толерантност и 
уважение. 

Проблемите на оценката на дейността на сътрудниците са от ключово 
значение за повишаване на ефективността и ефикасността на една 
организация и формиране на мотивирани за постигането на целите и 
сътрудници. Създаването на т.нар. ФОИД се изисква от необходимостта от 
преодоляване на т.нар. „статусно-диференцирана уравниловка” (СДУ). 
Последната може да характеризираме като заплащане на работно място. т.е. 
плаща се за длъжност, равнище на квалификация и стаж, а не за свършена 
работа. СДУ несъмнено може да наречем „убиец” на мотивацията за 
максимизация на усилията за постигане на целите на работното място и 
организацията като цяло. Под ФОИД разбираме система (подсистема), 
създадена от организацията с цел регулярна оценка на дейността на 
сътрудниците, предвид връзката на тази оценка с трудовото възнаграждение, 
развитието и израстването, и квалификационото усъвършенстване. 

Преценяме, че директорът разполага с необходимия поглед и информация 
за работата в организацията. Считаме, че ФОИД е най-добрия начин 
директора да направи реална и обективна оценка на извършената дейност.  

В Детска ясла № 12, гр. Сливен няма изградена и внедрена система за 
ФОИД. Ето защо разработихме и внедрихме система за ФОИД под формата 
на писмени документи. Препоръчваме ФОИД да се използва в случаите 
когато организацията въвежда оценка за изпълнението и възнаграждението е 
обвързано с постигнатото от служителя. 

Внедряването на система за ФОИД е необходимо, когато директорът е 
решил да има информация за следното: 

 как сътрудника изпълнява своята работа 
 има ли комуникация между сътрудника и него по повод оценката 

на извършената дейност 
 възнаграждава ли персонала въз основа на техните постижения. 

Като цяло останахме с впечатление, че Детска ясла № 12 работи добре, но 
въпреки всичко препоръчваме на директора да насочи вниманието си в 
следните насоки за усъвършенстване на дейността на детското заведение: 

 Работен стандарт; 
 Система за оценка на изпълнението 
 Възнаграждение на персонала - да получава справедливо заплащане 

свързано с постигнатите резултати, а не за работно място чрез статусно 
диференцирана уравновиловка. 
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4. Възможности за подобряване на управлението на човешките ресурси 
чрез внедряване на формална оценка на извършената дейност в Детска 
ясла № 12 гр. Сливен. [3, 4] 

Считаме, че внедряването на формална оценка на извършената дейност 
ще доведе до преодоляването на съществуващата в организацията „статусно-
диференцирана уравниловка”. 

4.1. Разработихме и внедрихме аналитичен подход за формална 
оценка на извършената дейност на всички работници и служители 
/таблица 1/ 

Таблица 1. Аналитичен подход за ФОИД за медицинска сестра 
№ Основн

и пока-
затели 

Критерии по 
основните 

показатели 

Само
оценка 

/т./ 

6 
мес.
оц. 

сам
ооц
енка 

6 
мес.оц. 

Крайна 
самооц

енка 

Край
на оц. 

1 Дейност 
Здравни 
и 
възпита
телни 
грижи, 
за 
опазван
е на 
физичес
кото и 
психич
но 
здраве 
на деца 
от 3 
мес. до 
3 год., 
чрез 
отглежд
ане, 
възпита
ние, 
обучени
е, 
профил
актика 
и 
промоц
ия на 
здраве 

1. Планиране 
планира работата 
според режимните 
моменти 

      

2. Организиране 
организира цялост-
ната дейност в 
групата 

      

3. Контролиране 
контролира адапта-
цията на новите деца 

      

контролира работата 
на детегледачките 

      

контролира 
хигиената в групата 

      

4. Отговорност 
подход за работа с 
деца 

      

хранене на децата       
4.1. Ниво на 
медицинска работа 
извършване на 
сутрешен филтър 

      

закаляване на децата       
приучване към 
здравни навици 

      

4.2. Ниво на педаго-
гическа работа 
предварителна 
подготовка и 
организиране на 
занимания според 
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указанията на 
педагога 
отразява конкретни 
резултати от 
заниманията 

      

умения: музикални, 
говорни, 
художествени 

      

4.3. Работа с 
родителите 
здравно-образова-
телна дейност с 
родители 

      

косвено включване 
на родителите в 
тържества и украса 
на групата 

      

2 Анализ 
на 
работа
та 

1. Самоконтрол 
работи добре и без 
контрол 

      

2. Пет „П” 
/подбери, подреди, 
почисти, пази, 
поддържай/ 
подбиране на най-
подходящи 
материали за работа 
с деца 

      

подреждане на 
всичко, с което се 
работи 

      

почистване след 
приключване на 
извършена дейност 

      

запазване всичко 
необходимо за 
работа 

      

поддържане чистота 
на работното място 
и в организацията  

      

         

3 Сумарна 
оценка 

точки       

4 Връзка 
на 
ФОИД 
с: 

Трудово 
възнаграждение: 

      

Професионална 
квалификация: 
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Развитие и 
израстване: 

      

                                                                                                                                                                   
Подпис за периода 

      

........................................................ 
/име на служителя/ /подпис/  /ръководител/ /подпис/ 
 

Целта е, аналитичния подход да обогати критериалната система за оценка, 
като се оценяват мероприятия създаващи условия за активност. Тази ФОИД 
трябва да активизира творческия потенциал на редовия сътрудник. 
Аналитичния подход стимулира удовлетворение на потребности като 
самоуважение и самореализация. 

Системата за ФОИД е свързана с трудовото възнаграждение, с 
професионалната квалификация и обучение, и подсиситема за развитие и 
израстване. 

4.2. Разработихме и внедрихме анкетна карта предназначена за 
родителите, за мнение и обективна преценка за качеството на здравни услуги 
и дейността в детската ясла /таблица 2/. 
 

Таблица 2. Анкетна карта предназначена за родителите 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
     За да подобрим качеството на здравните грижи в Детска ясла № 12 гр. Сливен, ние 
имаме нужда от Вашето мнение и обективна оценка, независимо дали са благоприятни 
или неблагоприятни. Те са важни за нас. Моля, попълнете тази анонимна анкета! На 
въпросите отговорете само с един верен отговор. Правилните отговори отбележете със 
знака „Х“, отговарящи на Вашата преценка. 
 
                                                                                                   Директор: 
                                                                                                                 /В. Гидикова/ 
 

Въпроси Отговори 
 Напъл

но 
 не 

По-
скор
о не 

Нито 
да, нито 

не 

По-
скор
о да 

Нап
ълн
о да 

1. Доволни ли сте от посрещането на 
директора и получената информация относно 
приемането и отглеждането на децата в 
детското заведение? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Предоставя ли Ви се постоянна връзка с 
детската ясла и директора? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Получавате ли препоръки от директора и 
мед. сестри в групата относно приемането, 
отглеждането и възпитанието на Вашето 
дете? 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

4. Доволни ли сте от полаганите грижи на      
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персонала от групата за Вашето дете?  1 2 3 4 5 
5. Получавате ли информация за престоя на 
Вашето дете в яслата?  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Доволни ли сте от качеството на 
предлаганите услуги в детската ясла /хранене, 
отопление, обучение – създаване на навици у 
децата, възпитание - тържества, театри, 
базари, фотографски услуги и др./ 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

7. Доволни ли сте от загрижеността за 
здравето на Вашето дете? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Медицинските сестри провеждат ли с Вас 
лекции, беседи за промоция на здравето? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. Удовлетворени ли сте от хигиената за 
децата и групата в детската ясла? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10. Удовлетворени ли сте от работното време 
на яслата? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11. Доволни ли сте от отношението на 
персонала към Вас самите? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12. Бихте ли препоръчали нашата детска ясла 
на ваши близки или приятели? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Предложения за подобряване на дейността в Детска ясла № 12 гр. Сливен...................... 
Благодарим Ви за участието! 
 
4.3. Разработихме и внедрихме анкета за дейността на директора на 
детската ясла. 

Целта е признаване на недостатъците, грешките, отклоненията, загубите и 
т.н., за да може след като тези неща се признаят, да се търсят начини за 
тяхното премахване и преодоляване. Това признание изисква всеки един, 
включен в организационните процеси, да признае своите грешки не само 
пред себе си, но и пред организацията. 
4.4. Препоръчахме прилагането на позитивен подход - координиране на 
мисленето и поведението на организацията и кадрите в него. Ръководителят и 
организационната политика трябва да създават условия и предпоставки за 
разгръщане на индивидуалните творчески способности на всички работещи в 
заведението. 
4.5. Създадохме и внедрихме малки групи по усъвършенстване на 
дейността /МГУД/ за медицинския и друг персонал /Таблица 3/ 

Групите имат за задача да подпомогнат процеса за решаване на 
проблемите в най-различни сфери – работна среда, качество, поддръжка на 
оборудването и др. 
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Таблица 3.  Схема на формиране на малки групи по усъвършенстване на дейността 

№ Етапи: основно съдържание Съдържание на подетапите Време на 
етапите 

1
. 

Планиране на дейността на 
МГУД 
Определяне и обявяване на 
целите 

1.1 . Организиране на МГУД 
1.2 . Определяне на тема 
1.3 . Планиране на дейността 

В рамките на 
2-4 седмици 

2
. 

Анализ на съществуващото 
състояние 

2.1. Събиране на база данни 
2.2. Изследване на причините 
за проблемите 

В рамките на 
5-6 седмици 

3
. 

Изследване на възможностите за 
усъвършенстване 
 

3.1. Изследване на възмож-
ности и генериране на идеи 
3.2. Изготвяне на проект за 
подобрения 

В рамките на 
2-4 седмици 

4
. 

Изготвяне на план за 
усъвършенстване и 
осъществяване на дейността по 
подобрения начин 

 В рамките на 
4-6 седмици 

5
.  

При потвърждение на 
подобренията подготовка на 
доклад и представяне на 
резултатите 

 В рамките на 
4-6 седмици 

6 Проверка на резултатите  2 седмици 
7
. 

Изготвяне на стандарти за извър- 
шване на работата по 
усъвършенствания начин 

 В рамките на 
2-4 седмици 

8 Разпространяване на опита    
 
5. Заключение 
 След внедряването на планираните организационни иновации в Детска 
ясла № 12 гр. Сливен (аналитичен подход за формална оценка на 
извършената дейност, малки групи по усъвършенстване на дейността, 
система за „обратна връзка” и други актуални подходи за управление на 
човешките ресурси) беше преодоляна съществуващата статусно-
диферинцирана уравнивиловка и настъпи положителна промяна в трудовото 
представяне на персонала. 
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Abstract. The deficiencies of transport operator should not be considered for themselves, 
isolated from the process of operational traffic management, which is characterized by high 
dynamics of change in certain parameters. The most frequent errors are related to 
authorization and suspension of shunting at stations. The percentage of errors due to 
incorrect manipulations and actions is high as well. With train drivers, the largest part of 
errors is due to inaccurate or untimely actions while performing certain operations. The most 
characteristic gaps related to control of the braking system include a number of dangerous 
actions such as passing with a signal input; closing distance; derailment due to speeding, 
errors of perception, etc.  
Keywords: transport, dynamics, parameters, manipulations, derailment. 
 
1. Въведение 
     За изпълнение на своите функции, управляващата система ползва 
информацията на входа и изхода на системата. Управлението се осъществява 
чрез обмен на информация между обекта и субекта на управление, като 
потоците информация отразяват актуалното състояние и поведение на обекта 
на управление и процеса на изпълнение на съответните управленски 
решения. Това е информация за: оперативното изпълнение на процесите и 
управленските решения; текущо възникнали проблеми и идеи за подобрения; 
проявата на смущения в системата за управление и такива в управляваната 
система (примерно – трудови злополуки, аварии, инциденти и т.н.); както и 
информация за взаимодействието на фирмената система с околната среда и за 
функционирането на самата управляваща система [1]. 
     Обект на управление в транспортната система е практическата дейност на 
фирмата, представена с вход, главни структурни елементи и изход.  
     Входът на системата представлява актуалната информация за ресурсите, 
необходими за осъществяването на транспортния процес: оборудване 
(основно и спомагателно), подвижен състав, машини, инсталации, сгради, 
складове, материали, товари, пътници, суровини, заготовки, сглобени възли и 
др.; енергийни ресурси – ел. енергия, горива и други видове енергийно 
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захранване; трудови ресурси; информационни ресурси и ноу-хау; финансови 
ресурси. 
     Главните структурни елементи (подсистеми) на управляваната система се 
формират на основата на ресурсите: 
- техническа подсистема – обхваща производственото оборудване; 
- технологична подсистема – представлява единството на материалните, 
информационните и енергийните ресурси, като нейните елементи са 
отделните процеси и операции, които се реализират посредством съответното 
оборудване; 
- подсистема на съвместния труд – съвкупността на всички форми на труд, 
като нейните елементи са операторите, които с труда си и приложението на 
технологията осигуряват ефективността на транспортния процес; 
- икономическа подсистема – обхваща икономическите процеси в 
производството. 
     Изходът на управляваната система се характеризира с показателите и 
параметрите на продукцията или услугите. Управлението на безопасността в 
транспорта се осъществява на същата принципна основа, както управлението 
на дадено производство, а особеностите са свързани с ,,обекта на 
управление” и ,,изхода” на системата, характеризиращ резултатите от тази 
специфична дейност.  
     Изследването цели да се определи: кога в транспорта възникват 
субективни грешки?; как възникват?; защо възникват?; кое ги провокира?; 
как може да се подобри ситуацията?; има ли области, в които не може да се 
подобри? 
 

           Ергономичен аспект 
 
 
 

 
Подбор на 
персонала 

 

Съгласуване 
характеристи- 
ките на 
системата 
,,човек-
техника” 

 

Моделиране на 
основните елементи 
на функционирането 
на човеко-машинните 
системи върху 
транспортния процес 

 

Начини и 
методи за 
управление 
на човеко-
машинните 
системи 

Фиг. 1. Ергономичен аспект 
 
2. Характерни особености на транспортния процес, надеждността и 
безопасността и ролята на субективния фактор 
     Основните принципи на ергономията в транспорта биха могли да се 
формулират по следния начин [2]:  
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- комплексен системен подход за решаване на ергономичните задачи;  
- решаване на ергономичните проблеми едновременно в две направления - от 
изискванията на оператора - към технологиите, както и от потенциала на 
техниката към изпълнителя; 
- проучване на човешките дейности в системата човеко-машинна среда, като 
важна част от комплексната интегрирана система; 
- възприемане на оператора като сложна биологично-динамична система;  
- органическа връзка с много други науки за индивида и технологиите и 
използването на техните постижения за решаване на ергономичните задачи. 
     Основните аспекти на надеждността и безопасността на транспортния 
процес са дадени на фигура 1.1.  

     Основните етапи на 
комплексната ергономична 
оценка позволяват да се 
установи степента на 
работното оборудване с 
ергономичните изисквания 
за създаване на безопасност 
и надеждност при работа, 
достигане на висока 
производителност на труда 
и работоспособност на 
човека-оператор. 
     Ергономичната оценка 
се състои от два стадия – 

аналитичен и оценъчен. Аналитичният стадий се разделя на три етапа: 
изследване и анализ на автоматизираните работни места; определяне на 
ергономичните показатели, подлежащи на изследване; избор на базови 
ергономични показатели от група експерти. Оценъчният стадий се състои от 
четири етапа: експертно определяне на коефициентите на тежест на 
ергономичните показатели; експертна бална оценка; изчисляване на 
обобщени ергономични показатели; разработване на комплексен мащабно-
графичен модел. 
     При първия етап се изследват нивото на работоспособност на оператора и 
неговата ефективност при работа с производственото оборудване. Измерва се 
по скала на определени нива: 
- четвърто ниво – свръхекстремално, довежда до патологични изменения 
(оценяваното свойство не съответства на нормативните условия за 
безопасност и не може да бъде изменено или подобрено с определени 
действия); 
- трето ниво – екстремално, довежда до понижаване работоспособността на 
оператора, предизвиква функционални изменения, превишаващи пределно-
допустимите норми, но не довежда до патологични изменения (оценяваното 

Експлоатационен

Фиг.1.1. Основни аспекти на надеждността и безопасността

Основни аспекти на надеждността и безопасността на 
транспортния процес

Ергономичен

Научно-теоретичен Организационен Технически

490



свойство се отклонява от допустимото ниво на безопасни условия на труд), 
операторът чувства, че това се отразява неблагоприятно на здравето му, но 
това може да бъде изменено с помощта на специални организационни 
мероприятия (смяна на апаратурата, подобряване на вътрешния интериор, 
рационален режим на труд и почивка и др.); 
- второ ниво – относителен дискомфорт, за определено време се запазва 
работоспособостта и здравето, но предизвиканите неприятни усещания и 
функционални изменения не надхвърлят пределните норми. Оценяваното 
свойство съответства на допустимите нормативни условия на труд и 
операторът усеща снижаване на работоспособността, но това не се отразява 
на неговото здраве; 
- първо ниво – комфорт, максимална динамика на работоспособност, 
ефективност и ефикасност, съхраняване здравето на оператора при запазване 
на добро самочувствие. Оценяваното свойство съответства на оптималните 
показатели на безопасните условия на труд и на оператора е комфортно и 
удобно да работи. 
 
2.1. Комплексен метод на оценяване на ергономичните показатели 
     Експерти определят ергономична оценка първо на комплексните 
показатели, а след това на индивидуалните. При това, те отчитат степента на 
влияние на свойствата на работоспособност, оценяват ролята на човешкия 
фактор и ефективността на неговата работа по оборудването, вземат в 
предвид честотата и продължителността на експлоатация на оборудването, 
както и броя на хората в групата, изложени на въздействие на оценяваните 
свойства [3]. 
     Единичните ергономични показатели се оценяват по определена скала, 
изразяваща относителните показатели в точки: 
5 точки – оценяваните свойства съответстват на оптималните стойности на 
нормативните изисквания (операторът работи в удобна и комфортна среда); 
4 точки – оценяваните свойства съответстват на допустимите позволени 
стойности на нормативните изисквания (понякога човекът се чувства с 
понижена производителност, но като цяло здравето му не е нарушено); 
3 точки – оценяваните свойства се отклоняват от допустимите стойности на 
нормативните изисквания (работникът смята, че това влияе отрицателно 
върху състоянието на здравето му, но ситуацията може да се коригира с 
помощта на определени събития – подмяна на оборудване, създаване на 
рационален режим на труд и почивка); 
2 точки – оценяваните свойства не отговарят на нормативните изисквания и 
не могат да се променят със стандартни дейности. 
     Ако една хомогенна група включва повече от четири показателя, те 
предварително се подреждат по значимост, като с приоритет е най-
съществения показател. На второ място е следващият по тежест и така 
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нататък, като след това тези показатели се определят по параметри на 
значимост. 
     Експертите оценяват параметрите на работната група по коефициенти на 
тежест така, че сумата от коефициентите на всички ергономични свойства да 
бъде единица. 
     Експерти определят параметрите на тежест, сравнявайки значимостта на 
всеки показател. Коефициентът на тежест на с-тия показател се определя от 
формула (1): 
 

                                                 

∑
=

= r

c
cj

cj'
cj

M

M
M

1

, [ % ] ,                          (1) 

 
където: cjM  е коефициент на тежест на с-тия комплексен показател по 
оценка, поставена от i-тия експерт; 
                      r – стойност на с-тия комплексен показател. 
     Коефициентът на тежест на с-тия единичен показател '

cjm  се определя от 
формула (2). 
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където: ijm  е коефициент на тежест на i-тия единичен показател по оценка, 
поставена от j-тия експерт; 
               р – стойност на единичния показател, влияещ на с-тия комплексен показател. 
      Изчисляването на коефициентът на вариации на единичните ергономични 
показатели iV  е представена по формула (3).  

                                                     
'
i

i
i

m
V σ
= ,                                                            (3) 

където: iσ  е средно квадратично отклонение на коефициента на тежест на i-тия 
единичен показател; 

             '
im  – средното значение на коефициента на тежест на i-тия единичен 

показател. 
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където: dij е разликата между средните значения на коефициента на тежест на i-тия 
единичен показател  и значението на коефициента, поставен от j-тия експерт; 
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където β  е броят на  експертите. 

      Обобщеният ергономичен показател ергK е:  

                                             ∑
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където: iK  е средното бално значение на i-тия единичен показател; 
               п – количество единични показатели, входящи в обобщения показател. 
 
3. Личностни качества на оператора 
     За безаварийната работа на оператора влияние оказват следните 
психологически фактори: индивидуални психически качества; 
перманентно психическо състояние; психически процеси, протичащи при 
управление на дейността. Значение имат и личностната характеристика, 
устойчива концентрация над определена задача, абстрахиране от околната 
действителност, емоционална устойчивост, сензомоторна координация . 
     Лабилност на нервната система и липса на внимание са важни професионални 
качества и липсата им се отнася към категориите на нетренирани и 
некомпенсируеми. Те могат да се отстранят в процеса на обучение или да се 
компенсират за сметка на използваните или развитие на други индивидуални 
качества. Липсата им свидетелства за непригодност на даден човек за 
операторска работа, а също и за водач на транспортно средство. 
    Личностната характеристика и темперамент е възможността на човек 
успешно да работи в екстремален режим и е един от главните критерии за 
неговата пригодност към операторска дейност. Важен показател за 
способността на човека-оператор за работа без грешки се явява качеството 
,,внимание”, което е способността за концентрация на съзнанието над определен 
обект при едновременно отстояние от всички други обекти. Тази способност за 
устойчива концентрация над определена задача и абстрахиране от околната 
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действителност е особенно нужна на оператора. В неговата дейност, където е 
необходимо през цялото време да се контролират голям брой параметри на 
управляемата система, без да се изпуска от поглед обкръжаващата обстановка и 
при това да се решават различни задачи за управление, правилното разпределение 
на вниманието придобива първостепенно значение. 
    Дисциплинираност и лоялност към екипа са важни качества на оператора. Сред 
показателите за склонност на оператора към допускане на грешки с 
неблагоприятен изход е неговата недисциплинираност и склонност към 
конфликти. 
     Интелектът е личностно качество, с което се свързва безаварийната работа на 
оператора. Сред многото черти, които го формират, най-съществени се явяват  
– способност към анализиране, обобщаване и прогнозиране на развитие на 
ситуацията, възможност за адаптиране към реалността, способност за обучение и 
придобиване на нови знания. 
     Връзката на възрастта и трудовия стаж на работника с неговата безаварийна и 
безопасна работа е, че максимумът на психомоторната и физическа 
работоспособност на мъжете се достига на 22 години, но към 40 години тя се 
понижава (примерно с 20%), към 60 – с 40%. При операторите на сложни 
технически системи професионалната работоспособност е максимална на възраст 
30-40 години. Възрастните изисквания към оператора на транспортни системи 
зависят от вида на използваната от тях техника и условията на нейното 
функциониране. ,,Възрастова граница” за локомотивните машинисти е 
целесъобразно да се установи на 50 години, тъй като машинистите над тази 
възраст допускат от 10 до 23% от всички грешки и нарушения. След 46 години 
в машинистите се снижават такива важни в тяхната дейност показатели, като 
обем на внимание и емоционална устойчивост. Изследвайки качествата на 
машинистите на възраст 46-55 години и сравнявайки ги с аналогичните качества 
на по-младите машинисти, е установено, че показателите на професионална 
подготовка в по-възрастовата група са по-лоши (с редки изключения).  
     При изследване влиянието на ,,професионалния стаж” за безаварийната работа на 
оператора е установено, че с увеличаване на трудовия стаж (повече от 3-5 години) 
съществено се намалява броя на грешките в изпълнителните действия и в 
оценките на пространствено-времевите показатели на ситуациите, но се увеличава 
броят на грешките в резултат на отклоняване от управлението, нарушаване на 
вниманието, неправилно взети решения. 
     При грешки, предизвикани от здравословното състояние на оператора се 
има в предвид някои хронични заболявания, когато операторът е признат за 
трудоспособен, но неговите функционални възможности са снижени. Към тях се 
отнасят сърдечно-съдовите и стомашно-чревни заболявания, диабет. Тези 
болести пораждат слабост, бърза умора и голяма раздразнителност. За да може в 
такова състояние да се работи без грешки, е необходимо повишено внимание, 
изискващо напрежение и водещо до прогресираща умора, които е необходимо да се 
компенсират с по-голяма концентрация на вниманието. При това, естественно, се 
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създава вероятност за възникване на грешки. Само че не толкова самите 
заболявания, но и средствата за тяхното лечение могат да бъдат подбудители за 
причина за извършване от оператора на различни грешки с неблагоприятни 
последици. Имат се в предвид лекарствените препарати, които по предписание се 
приемат от водачи на транспортни средства. 
     Монотонност е една от опасностите за оператора, това е състояние, породено от 
еднообразието на възприеманите действия. В психологията се различават два 
вида монотоност: развиваща се в резултат на многократно повторение на едно и 
също движение, постъпващи в едни и същи нервни центрове на голямо количество 
еднакви сигнали (например, при работа на конвейр); езда в условията на 
еднообразна малко интересна местност, дълго наблюдение на екрана на 
радиолокатора или взиране в пулта в очакване на рядък, но важен сигнал. 
Необходимо е да се ограничава броят и еднообразието на постъпващите сигнали, 
когато е наложително да се действа в условия на една и съща, малко изменяща се 
информация; тъй като недостигът на информация поражда в оператора състояние на 
така наречения сензорен глад. 
     Монотонността се съпровожда от изменения в различни сфери: физиологично 
– в организма възникват промени, типични за състояние на отпадналост; 
психическо – разсейване на вниманието, затрудняване на мисълта, възникване на 
нервно напрежение; поведенческо – расте променливостта в точност и скорост 
при изпълнение на действията, увеличават се броят на грешките. Монотонността 
при работа съществено увеличава времето за реакция на оператора (например, при 
шофиране по монотонен безлюден път времето нараства с около 30%). 
     Съществуват ред чисто психологически препоръки за намаляване въздействието 
на монотонността. Ако това състояние възниква на спокоен участък от пътя, за 
машинистът е целесъобразно да се търсят отвличащи фактори (например, да се 
говори за нещо странично, което го вълнува и да е свързано с работата) или да се 
слуша радиопредаване. Като физиологично средство за намаляване 
въздействието на пътната монотонност може да се използва локално 
термоелектрическо охлаждане на челото. 
     Борбата с монотонността е актуална и за машинистите на локомотиви, 
работещи на дълги тягови рамена. За разлика от автомобилите, на локомотива 
има техническо устройство, периодически подаващо звуков сигнал, на което 
машинистът е длъжен да реагира, натискайки бутон за безопасност (но което 
не винаги е ефективно, тъй като понякога рутинно, в състояние на дрямка се 
натиска този бутон). Тогава може да се използват сигнализатори, свързани с 
клепачите на машиниста (при относително продължително време на 
затворени очи да се включва сирена). Заспиването на машиниста се фиксира 
по кожно-галваничния рефлекс, снеман от ръката му, като при възникване на 
това състояние се включва пробуждащ сигнал. Единствено датчикът на ръката 
създава лек дискомфорт. 
     Нарушаване на вътрешния биологичен ритъм е друга опасна категория за 
оператора, в частност, нарушаване режима на сън. Човешкият организъм 
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физиологично и психологически се приспособява към изменението на своята 
работоспособност по 24-часов ритъм, където периодът на активно действие и разход 
на енергия се сменя с период на почивка. В тези периоди се изменят както 
физиологичните показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура, 
електропроводимост, еластичност на кожата и т.н.), така и психологическите 
(степен на внимание, скорост на реагиране и др.). За безопасната работа на 
оператора е наложително редуване на фазите на труд и почивка, обвързани с 
необходимостта от работа в различни смени. Физиологичните системи на 
организма не успяват да се пригодят към изменението на трудовия режим, което 
предизвиква намаляване на функционалните възможности на оператора и 
увеличаване на риска от грешки. Много от тях се допускат нощно време – от 1 до 
5 ч, а през деня се наблюдават няколко малки пикове от грешки от 12 до 16 ч. 
     Емоционалното състояние на оператора също оказва влияние на 
ефективността на неговата работа, като влиянието на емоциите е процес и 
резултат от дейността му. ,,Дистрес” възниква, когато противодействието на 
негативното влияние в организма се развива като силна активация, която 
предизвиква неговата хипермобилизация. Реакциите на оператора към стресовите 
ситуации са различни. Хора със силна нервна система, под въздействие на 
стресорите обичайно подобряват резултатите от дейността си, но други с лабилна 
нервна система реагират с висока активност и изпадат в състояние на дистрес. 
Само че и стресът, ако възниква често или е продължителен, може да се окаже 
вреден за здравето. Нормалната готовност за труд е обезпечена тогава, когато човек 
работи основно с използване на 40-60% от своите възможности. В особени 
случаи, при възникване на трудности, опасности, т.е. в стресови ситуации, 
той може да използва 80% от възможностите на организма, като оставащите 20% 
се изразходват само при самоотбрана или спасяване на човешки живот. 
     Доказано е, че при неудовлетвореност от своя труд, хората са подвластни на 
стреса и извършват грешки. За мъжете най-силни стресори обикновенно се 
оказват физиологичните фактори, а за жените – психологическите. 
 
4. Заключение 
     Установяването на причините за аварии и други произшествия, възникващи в 
човеко-машинните системи и приемане на мерки за тяхното отстраняване е главна 
задача за осигуряване на безопасност при работа на такива системи. Грешката на 
оператора се явява в резултат на неговия предмет на дейност, обусловен от 
индивидуалните качества на човека, неговата интуиция, функционално 
състояние, качеството на използвания инструментариум, условията на личен 
живот и дейност.  
     При изпълнене на работните операции, изискващи голяма точност е 
необходима съответстваща организация на работното пространство. Неудобното 
работно място довежда до умора и снижаване на производителността, което 
увеличава броя на грешките. Например недостатъчното или недобре 
оразмерено осветление затруднява изпълнението на финните механични 
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дейности. Високата температура и нивото на шума намаляват мотивацията, 
снижават нивото на усилията и увеличават количеството на грешките. 
    Недобре позиционираните органи на управление, механизмите и контролно-
измервателната апаратура водят до възникване на грешки при избора и 
последователността на действията. Хората, които нямат необходимите познания и 
опит или не са достатъчно добре информирани, извършат и допускат повече грешки 
при изпълнението на новите видове работа. Неясно написаните инструкции по 
управление и експлоатация пораждат неувереност и пропуски в действията на 
оператора. Ако контролните органи не подсигуряват на оператора информационна 
обратна връзка, той може да не разбере допуснатите грешки и пътищата за 
поправяне на неправилните методи на работа. Обособени са три основни подхода 
към провеждане на анализ на неправилната работа на оператора: 
психофизиологичен, статистически и метод на моделиране. 
     Психофизиологичният анализ е подход, който изучава разностранни вътрешни 
и външни фактори, които отделно или в съчетание са станали причина за 
ненадеждните действия на оператора. Грешките на човекa отразяват както 
вътрешните, така и външните подбудители, затова клиничния анализ трябва да 
бъде направен при първите проявления на психологичните отклонения, а чрез тях и 
на причините за допускане на грешки. Психофизиологичният анализ е достатъчно 
дълъг и трудоемък процес, затова се провежда обикновено при разследване на тежки 
произшествия – с летален изход, с голям брой пострадали или при значителни 
икономически загуби. Съвременен подход е всяка грешка на оператора да бъде 
анализирана по мястото и в структурата на функциониращата човеко-машинна 
система, по външното проявление на грешката, от последствията и, по характера 
на отражение на грешката в съзнанието на оператора и от причината за 
възникването и.  
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Abstract. The analysis of subjective errors is an important prerequisite of ensuring the 
reliable and efficient management of complex technical and technological systems. The 
requirement of quantitative measurement of human reliability is determined by the need to 
compare the probability of error in the performance of different tasks as well as of one the 
same task but in different ways and environment peculiarities. That makes possible to 
identify both the critical tasks (potentially dangerous, with a greater likelihood of a human 
error) and measures to improve the performer’s reliability. 
Keywords: analysis, management, reliability, probability, identification. 
 
1. Въведение 
     Два са основните подходи за определяне на вероятността Рg. Първият е 
свързан със субективните оценки на експерти, получени преди всичко на 
базата на наблюдения, анкети и т.н. Друг подход се базира на събрани, 
обработени и анализирани статистични данни за допуснати субективни 
грешки при изпълнението на специфични задачи [1]. Основни методи са – 
Методика за оценка честотата на човешката грешка (Тechnique for human 
error rate prediction) и Методика за оценка на човешката грешка и нейното 
намаляване (Human error assessment and reduction technique).  
  
2. Надеждност и ефективност на оператора 
   Основният показател на непогрешимост е вероятността от грешки на 
оператора [2]: 
 

                                                Рg 
N
m

= ,[%],                                                          (1) 

 
където: m е броят на правилно решените задачи; 
           N – общ брой на решените задачи. 
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     За стандартни, повтарящи се действия показателят на непогрешимост 
служи като индикатор за интензивността на грешките - грiλ : 
 

                                 
ii

ii
грi TN

mN
.
−

=λ ,                                                                  (2) 

 
където : 
             iN  е общ брой на изпълнените операторски действия; 
             im  – брой на правилните действия; 
             iT  – времето, необходимо за извършване на действията. 
Формула (2) е валидна само за период на устойчива работоспособност на 
оператора. 
     Вероятността за грешка Pg или на нивото на грешки при извършване на 
различни операции и дейности се изчислява по формула (3): 
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където:  
            iP  е вероятността от грешки и на нивото на грешки при изпълнение на 
i-тия вид; 
              r – брой на различните видове операции (действия). 
     Коефициент на готовност на оператора за действия ГK  е вероятността за 
включване на човека в работата на всяка произволна точка във времето: 
 

                                                   
T
TKГ

01−= ,[%],                                                (4) 

 
където: 
             0T  е времето, през което операторът не може да получава входяща 
информация, поради претовареност, заетост или не е на работното място; 
             Т – общо време за оператора. 
     Основният показател на възстановяване Рвъз е вероятността на оператора 
за коригиране на грешките: 
 
                                             Рвъз = Рх . Ркор . Рп(tл), [%],                                  (5) 
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където: 
            Рх е вероятност на системата за откриване на грешката; 
            Ркор – вероятността на оператора за откриване на контролен сигнал в 
системата; 
            Рп(tл) – вероятност за поправяне на грешката при повторно действие, за 
време (tл). 
           tл – допустим лимит от време за решаване на задачите. 
     Показателят Рвъз отчита възможността за самоконтрол на оператора за 
действията си и своевременна корекция на допуснатите грешки. Правилните, 
но ненавременни действия също се отчитат като грешки [3]. 
     Основният показател на своевременност Рсв е вероятността за решаване на 
проблема на оператора за по-малко от допустимото време: 
 

                                           { } ( )dttФttPP
лt

лопсв ∫=<=
0

,[%],                               (6) 

 
където:  
            Ф(t) e функция на плътността на времето за решаване на задачите; 
             tоп – времето, прекарано от оператора за решаване на задачите. 
     Функцията Ф(t) за човеко-машинните системи, въведени в експлоатация, 
се измерва експериментално, докато при проектирането им – по един от 
методите за изчисление. Формула (6) се използва, ако tл е константа [4]. 
Ако tл и tоп са променливи величини, разпределени по нормален закон, то: 
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където опл ttt −=∆ , а 
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                                                      22
оплi tt σσσ +=∆ ,                                          (8) 

 
където 

i∆
σ , 

лtσ и 
опtσ са средно квадратични отклонения за t∆ , опt и лt . 

     Вероятността за своевременно решаване на задачите се определят така: 
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N

mP нс
св −=1 ,[%],                               (9) 

 
където: 
             mнс е брой несвоевременно решени задачи. 
     Общ показател на надеждността на човеко-машинна система като 
вероятност за правилна и безгрешна работа се определя от израза: 
 
                                                        Рчмс = Рg . Рсв,[%]                                         (10) 
 
     Надеждносттa на човешката дейност се променя с течение на времето. 
Това се дължи на промени по отношение на дейности и колебанията на 
оператора. Под влиянието на различни фактори, системата се намира в 
различни състояния, което съответства на определена стойност на 
надеждността на оператора [5]. С оглед на това, средната стойност на 
вероятността за безпогрешна работа на оператора опP е: 
 

                                                       ∑
=

=
n

i
i/опiоп PPP

1

,[%],                         (11) 

където:  
             iP  е вероятност за настъпване на i-то състояние на системата; 
             i/опP  – условна вероятност за безпогрешна работа на оператора в 
рамките на i-то състояние на системата (i = 1, 2... n); 
              п – брой разглеждани състояния. 
     Основните променливи фактори, които влияят върху резултатите от 
дейността на оператора е поток от съобщения и могат да бъдат причинени от 
претоварване с информация, препълване на паметта и липса на време. В този 
случай, цялата група от взаимноизключващи се събития се характеризира с 
три вероятности: 
Р1 – дефицит на време при обработка на информацията; 
Р2 –вероятност от препълване на оперативната памет; 
Р3 – вероятност от липса на информация поради претоварване. 
Тогава: 

                                            { } ∑
=

−=>=
0

0
01 1

K

k
kPKKPP , [%],                          (12) 

 
където:  
             Рк е вероятността за наличие на к съобщения в опашка; 
             Ко – обем на оперативната памет. 
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                                               Р2 = (1 – Р1) . Рt , [%],                                        (13) 
 
където: Pt е вероятността, че времето за изчакване на информацията в 
началото на обслужване, не надвишава някаква допустима стойност. 
 
                                            Р3 = (1 – Р1) . (1–Р2),[%]                                       (14) 
 
     Вероятностите Рк и Рi могат да се определят с методите на теорията за 
масово обслужване. Вероятността Роп/i може да бъде получена чрез 
анализиране дейността на оператора с формула 3, или експериментално. 
Разгледаните характеристики на действията на оператора до голяма степен 
зависят от това, как се изпълняват дейностите, т.е. от уменията на оператора, 
както и мотивите на поведението му и променящите се условия на дейности 
за изпълнение [5]. 
 
3. Изчисляване на показателите на надеждност 
     Изследваме безаварийната работа на дежурни ръководители на 6 гари в 
железопътен участък. Действията им се състоят в приемане, обработка и 
предаване на информацията, като данните са посочени в таблица 1. 
 

           Таблица 1. Варианти на характеристиките на човеко-машинна система 
Характеристики на  Варианти за значение на характеристиките 

човеко-машинни системи 1 2 3 4 5 6 
Т, мин                                                                       720 720 720 720 720 720 

Tо, мин                                                                             60 72 60 80 72 90 
N                                                             100 200 150 100 150 200 

mгр                                                                                     3 5 3 2 2 3 
mнс                                                                                           4 6 3 3 2 3 
х, % 80 77 85 80 75 78 
Ркор                                                                              0,41 0,55 0,45 0,50 0,60 0,70 
Рп(tл)                                                      0,99 0,97 0,96 0,95 0,98 0,99 
Р1                                                                                  0,10 0,20 0,10 0,10 0,15 0,05 
Р2                                                                                  0,20 0,10 0,30 0,10 0,10 0,05 
Р3                                                                                  0,70 0,70 0,60 0,80 0,75 0,90 

Роп/1                                                                                0,94 0,95 0,93 0,945 0,935 0,95 
Роп/2                                                                            0,96 0,95 0,96 0,94 0,95 0,94 
Роп/3                                                                            0,99 0,98 0,99 0,975 0,985 0,99 
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    От данните в таблица 1 се получават следните резултати за средния 
коефициент на готовност ГК на операторите от изследваните гари:  

ГК =
720
4341−  = 0,3972 [ % ] .  

     При анализиране на работата се изследват 3 основни състояния на 
системата, влияещи на надеждността на оператора: 
-средният дефицит на време при обработка на информацията е 1P = 0,117;  

-средната вероятност от препълване на оперативната памет е 2P = 0,142; 

-средната вероятност от липса на информация при претоварване е 3P = 0,742. 
     Условните вероятности за безопасна работа на оператора Роп/i, в 
определено състояние на системата, фигура 1, са Роп/1, Роп/2 и Роп/3, като 
средните стойности са: 1/onP  = 0,94; 2/onP  = 0,95 и 3/onP  = 0,985.  
 

 
             Фиг. 1. Условни вероятности за безопасна работа на оператора 
 
     Операторът грешно решава mгр брой грешни действия от общия брой N 
изпълнени задачи, докато броят на несвоевременно решените задачи е mнс, 
като средните стойности са съответно mгр ср = 3,2 и mнс ср = 3,5. 
     По данни от таблица 1 и формула 2, интензивността на грешките – λгрi е: 

40.900
40900−

=грiλ  = 0,0239. 

 
     Средните стойности на вероятността на оператора за откриване на 
контролен сигнал в системата и на вероятността за поправяне на грешката 

при повторно действие са съответно: корP  = 0,53 и )(tлnP  = 0,97. 
Средната вероятност за своевременно решаване на задачите е: 

свP
150

5,31−=  = 0,9766,   

 

като N  е среден брой на решените задачи = 150, 
докато средната вероятност от грешки на оператора е:  

503



gP  = 
150

5,6
 = 0,0433. 

     Тогава средният показател на надеждността на човеко-машинна система 

като вероятност за правилна и безгрешна работа чмсP  е: 
 

                          чмсP  = gP  . свP = 0,0433 . 0,9766 = 0,0423[ % ]            (15) 
 
     Зависимостите между времето, през което операторът не може да приема и 
обработва информация – То, спрямо общото време на работа на оператора Т, 
и общият брой на изпълнените операторски действия N, са показани в 
диаграма 1.  
 

 
                                                      Диаграма 1 
 
       На диаграма 2 е представена вероятността на оператора за откриване на 
контролен сигнал в системата  – Ркор, вероятността за поправяне на грешката 
при повторно действие Рп(tл) и х, когато осигурителната техника блокира 
неправилните действия на оператора. 

 
                                                      Диаграма 2 
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     При анализиране на работата са изследвани 3 основни състояния на 
системата, влияещи на надеждността на оператора: Р1 – дефицит на време 
при обработка на информацията; Р2 – вероятност от препълване на 
оперативната памет и Р3 – вероятност от липса на информация поради 
претоварване, показани  в диаграма 3. 
 

        
                                                    Диаграма 3 
 
     На диаграма 4 са представени условните вероятности за безопасна работа 
на оператора в определено състояние на системата - Роп/1, Роп/2 и Роп/3. 
 

                                                                   
                                                        Диаграма 4 
 
4. Заключение 
     Анализът на субективните грешки е важна предпоставка за осигуряване на 
надеждност и ефективно управление на сложни технически и технологични 
системи [6]. Изискването за количествено измерване на човешката 
надеждност се определя от необходимостта за сравняване на вероятността за 
допускане на грешка при изпълнението, както на различни задачи, така и на 
една и съща задача, но при различни начини и особености на околната среда. 
Това позволява идентифицирането на критични задачи (потенциално опасни, 
с голяма вероятност за допускане на човешка грешка), както и набелязването 
на мерки за подобряване надеждността на съответния изпълнител.  
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     Ефективността на оперативното управление зависи от качеството на 
информационните модели – имитатори в сложната динамична обстановка на 
управляемите обекти. Идеалната ситуация е, когато операторът е в ролята на 
съветник на автоматизираните системи за управление.  
     При изследване безаварийната работа на оператора в транспортна човеко-
машинна система е необходимо да се отговори на следните (недостатъчно 
досега изяснени) въпроси: 
- какво може и какво не може успешно да извършва човек в процеса на 
управление на движението и в други технологични процеси в реално време?; 
- какви въздействия в системите на управление е длъжен да осъществява 
операторът непосредствено и кои от тях да са в диалогов режим с 
техническите средства?; 
- кои функции задължително да се реализират от техниката в автоматичен 
режим?; 
- как да бъде обезпечена необходимата експлоатационна надеждност и 
безопасност при функционирането на човеко-машинните системи на всички 
управляеми обекти и на всички нива? 
     Ако не намерим конкретни отговори на тези въпроси, проектирането и 
експлоатацията на ергономичните системи в транспорта ще има пасивен 
характер и няма да има ефект от дейността.  
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Аbstract. The report focuses on conventional CE thesis that human resource management is 
a process that takes time. The concept of lifelong learning for people is a prerequisite for 
increasing the quality of human capital and its effective use. The essential place of education 
in the structure of social life is determined by the fact that the more high quality education 
for the majority of the public, the better are the parameters of the labor market. Changes in 
the external environment, organizational goals and strategies and other internal factors 
require the management of human resources to be flexible and adaptable. This problem 
becomes increasingly important as a result of the fact that over time, with the increasing cost 
of labor, plants and the difficulties associated with the provision of competent and qualified 
managers and associates. 
Keywords: human capital, lifelong learning, management, education 

 
1. Въведение 
        В ерата, основаваща се на знанието, стратегическият ресурс, който би 
позволил на обществото да бъде конкурентноспособно е качеството на 
хората, чиято основна характеристика е знанието [1].  

В условията на динамично и забързано време започна все по-настойчиво 
да се налага в науката и практиката разбирането, че ``човека решава всичко``. 
Хората работещи във фирмите и организациите се превърнаха в най-ценният 
фактор, а инвестирането в тях - в най-ценната инвестиция, защото не 
съществува друг ресурс освен работната сила, която функционирайки в 
производството, повишава своята потребителска стойност. Съобразяването 
на мениджърските екипи с най-важния ресурс в организацията предвещава 
нейния успех. Високата квалификация, интелектът на този потенциал ще 
реши и решава стратегическите проблеми на изграждането на стабилна 
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пазарна среда у нас. Доклада следва да покаже, че ролята на човешките 
ресурси не може да се схваща като нещо статично, не само по отношение на 
еволюцията на съответния бизнес (отрасъл), но и във връзка с цикличната 
динамика на макроикономическата и социалната среда, в която 
организацията функционира. Израстването на всеки в кариерно отношение 
преминава през дълъг път на обучение и самообучение. Пътя от теорията до 
практиката е дълъг и нелек. 
        Ако се вгледаме в определението за кариера на Clark (1992) " Поредица 
от планирани или непланирани занимания или дейности, включващи 
усъвършенстване, ангажираност и лично развитие в рамките на 
определен период от време" ще се види, че кариерното развитие 
продължава да е в центъра на професионалния живот на хората. Работата 
продължава да заема централна част от живота на човек, като тя донякъде 
определя неговата идентификация и ценностна система. Все повече 
организациите очакват от служителите не само да изпълняват задачите, но и 
да "добавят стойност", не просто чиновническо отношение към работата, а 
инициативност (пълно прилагане на професионалните знания и творчество). 
Очаква се не само изпълняването на определена "роля" в работата, а и 
взимане на самостоятелни решения с оглед на по-голямата гъвкавост при 
фокусирането върху клиента. Не на последно място все повече се търсят 
умения за екипна работа и лоялност към екипа, което неминуемо е за сметка 
на личната изява. От своя страна служителите очакват възнаграждение 
спрямо приноса (адекватна оценка), развитие за сметка на повишението, 
овластяване, възможност за поемане на индивидуална отговорност, 
възможност за намеса при планиране на касаещите ги дейности, статус 
извоюван чрез компетентност и надеждност. Новите гледни точки обаче 
разглеждат кариерата повече като функция на индивида и се фокусират върху 
индивидуалния избор, саморазвитието и повишената индивидуална годност 
за работа. През последните години все повече се утвърждава разбирането, че 
хората са най-голямото богатство, най-значимият капитал на една страна и за 
всяка организация. Възможностите, които те притежават за труд, 
предопределят материалното и духовно развитие на всяка държава и 
индивид, успеха на всяка организация. За поддържане на необходимия 
стандарт компаниите се стремят да определят кое е уникалното в тяхната 
история - ценностите или нагласите на потенциалните служители към 
работата. Управлението на човешките ресурси, както и много други дейности 
в организацията е процес, който протича във времето. Промените във 
външната среда, организационните цели и стратегии и други вътрешни 
фактори изискват системата за управление на човешките ресурси да бъде 
гъвкава и адаптивна. Този проблем придобива голяма важност и в резултат на 
факта, че с течение на времето, с нарастването на цената на труда, растат и 
трудностите, свързани с осигуряване на компетентни и квалифицирани 
мениджъри и сътрудници. Затова формирането на човешкия потенциал, 
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придобиването на знания и умения в образователната система и вън от нея, се 
разглежда като създаване, формиране на капитал - за индивида, за 
организацията, за държавата. Времето и средствата, вложени за 
придобиването на образование и професионална подготовка, се определят 
като инвестиции в човешки капитал. 
       Индивидите са много различни от гледна точка на техните вродени 
способности, склонности, желания, с различни предпочитания към характера 
на труда. "Производството" на човешки капитал от тази гледна точка при 
различните индивиди е различно ефективно. Затова се говори за различни 
видове човешки капитал. Ако се правят инвестиции в образование на 
основата на индивидуалните способности, то те ще бъдат толкова по-ценни, 
колкото по-силни са стремежите към образование и по-високи са 
способностите. 

В икономиката, базирана на знанието, съобразно целите поставени на 
сесията на Европейския съвет в Лисабон през март 2000 г. за по-
конкурентноспособна и динамична икономика основана на знанието, 
човешкия капитал и неговият най-важен компонент - образованието и 
обучението се превръщат в основен фактор за икономическото развитие.  
 
2. Основни насоки на изучаването и анализирането в състоянието, и на 
динамиката на обучението на персонала 

  Изучаването и анализирането на състоянието и на 
динамиката на  обучението на персонала в европейските организациите 
се осъществяват в следните основни насоки: 
- Вземане на решения по отношение на обучението и развитието на 
персонала и отговорност за прилагането им. (Кой определя 
стратегиите и политиките и кой носи главната отговорност за прилагането 
им?) 
- Размер на инвестициите в обучението и изменението им. (Какъв е 
размерът на средствата, изразходвани за обучение на персонала, като 
процент от средствата за работна заплата, как се променя той във 
времето и за кои категории персонал нараства най-много?) 
- Обхват на обучението на персонала. ( Каква е средната продължителност 
на обучението за различните категории персонал годишно?) 
- Анализ на потребностите за обучение. (Дали фирмите го практикуват и 
какви методи се използват за тази цел?) 
- Видове и методи за обучение. (Какви методи се прилагат и каква е 
динамиката им?) 
- Система за оценяване на персонала. (Съществува ли такава в 
организацията, за кои категории персонал и кой участва в оценяването?) 
-  Ефективност на обучението. (Наблюдава ли се и по какъв начин?) 
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3. Инвестиции за планиране и провеждане на дейностите по обучение и 
развитие на персонала 

Изследванията показват, че във всички западноевропейски страни най-
малко всяка втора организация  има писана стратегия и политика за 
обучението и развитието на персонала (във Великобритания това са 81 % от 
изследваните организации, в Норвегия - 79 %, в Холандия - 78 %). Прави 
впечатление голямата популярност на тези стратегии и политики, сравнени 
с останалите области на управление на човешките ресурси (набиране и 
подбор, компенсиране, комуникации). Във всички европейски фирми в 
много случаи дори организации, които нямат разработени корпоративни 
стратегии, мисии или такива за човешките ресурси, имат писани политики 
за обучението и развитието. Това доказва голямото значение, което се 
отдава на дейността, и стремежът на мениджърите за дългосрочно, 
ориентирано към промените в средата й управление. Количественият 
анализ позволява да се разграничат три групи страни по стойността на 
показателя „процент на организациите, които имат политики за обучението 
и развитието на персонала". В първата група (Великобритания, Норвегия, 
Холандия, Швейцария, Франция, Ирландия и Дания) стойностите му 
варират между 81 % и 72 %, за втората група този интервал е 70 % - 61 
%, а третата, в която е и България, заедно със Западногерманските 
провинции, Чехия, Италия, Полша и Унгария, интервалът е 59 % - 45 %. 
Присъствието на германските фирми в тази група едва ли означава, че 
те оценяват по-ниско значението на обучението и развитието. Обяснението 
е по-скоро в строгото законодателно регламентиране на всички проблеми 
по управление на човешките ресурси, което до известна степен прави 
излишно разработването на писани документи от този тип в германските 
фирми [2]. 

 
4. Системи за оценка на потребностите от обучение в организациите 

От практическа гледна точка системният подход към обучението на 
персонала означава логическо обвързване и последователно 
осъществяване на дейностите по анализиране на потребностите от 
обучение, проектиране на обучението, осигуряване на най-добрите условия 
за провеждането му, контрол върху хода на процеса, оценка на 
резултатите, осигуряване на условия за прилагане на наученото и 
последващо развитие на придобитите знания и умения. Той може да бъде 
осъществен само като елемент от стратегическото управление на 
организацията и в частност на стратегията по човешките ресурси. Чрез него 
се реализират връзките и приемствеността между аналитичната, проектната, 
внедрителската, развиващата, оценъчната и поддържащата фаза на 
единния процес на обучението и развитието на персонала. 

Най-често използваният метод за анализ на потребностите от обучение и 
развитие в европейските организации са предложенията на преките 
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ръководители. Използват се още следните методи: анализ на бизнес 
плановете, системна оценка на потребностите от обучение, оценка на 
изпълнението на работата на служителя, молби на самите служители и други. 
От гледна точка на стратегическото управление и прилагането на системния 
подход най-добре би било да се използват като методи за анализ на 
потребностите бизнес плановете и оценката на представянето на 
работещите. Не може да се твърди обаче, че двете форми се ползват с 
голяма популярност. Това обстоятелство поражда сериозен въпрос, свързан 
с приноса на обучението за резултатите от работата на организацията. Дали 
анализът на потребностите от обучение трябва да се прави като се работи 
върху готовите вече бизнес планове, или ръководителят на звеното като 
участник в разработването им трябва, отчитайки състоянието и 
перспективите на подготовката и преподготовката, да има свой специфичен 
принос към разработването им? Отговорите на този въпрос имат „много 
пластове", които водят до участието на мениджъра по управление на 
човешките ресурси във формулирането на фирмените стратегии, участието 
му в борда на директорите или еквивалентен ръководен орган и т.н. В 
крайна сметка това е въпрос на проактивно или реактивно управление на 
човешките ресурси в организацията и най-малкото по тази причина 
заслужава повишено внимание. 

Състоянието на нещата в този пункт би могло да бъде оценено като 
незадоволително. С оглед на значението им трябва да се стимулира по-
активната работа върху бизнес плановете при оценка на потребностите от 
обучение. Проблемът би могъл да има и друг ракурс. Ако допуснем, че 
преките ръководители сами анализират тези планове и преценяват 
представянето на подчинените им служители, масовостта на тяхното 
участие като анализатори би могла да се третира като резултат от 
предварително провежданата от тях аналитична работа. Това 
предположение обаче изглежда малко вероятно, като се имат предвид 
заетостта на тези хора с оперативна работа и все повечето отговорности, 
които поемат. 

5. Използвани системи за атестация на персонала 
Друга важна дейност по управление на човешките ресурси, 

свързана пряко с анализа на потребностите от обучение, с 
длъжностните характеристики, с планирането на работната сила и 
други, е оценката на персонала, работещ в организацията. 

Тази оценка на работата има многофункционално предназначение. Най-
често тя се използва за определяне на: индивидуалните и организационните 
потребности от обучение, потенциала за повишаване в длъжност, плановете 
за развитие на кариерата на служителите, индивидуалното заплащане, 
базирано на резултатите и за организацията на работата във фирмата. 

В развитите европейски страни най-често оценката на 
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представянето служи за определяне на индивидуалните потребности 
от обучение. В северните страни това се проявява най-ясно, но е валидно и 
за всички останали, с изключение само на Белгия. Използването на тези 
анализи за другите цели по страни варира.Изследването дава информация за 
обхвата на системите за оценяване по отношение на основните групи 
персонал в организациите: 

а) управленски персонал; 
б) специалисти; 
в) административни служители; 
г) работници. 
Резултатите от анкетирането показват, че най-разпространени сред 

европейските фирми са системите за оценка на специалистите. 
Тук вариациите по страни са големи - най-разпространени са те в 

Швейцария, Англия и Белгия, най-малко - в Норвегия и Дания. На второ 
място по степен на разпространение са системите за оценяване на 
мениджърския състав и администрацията, като се отбелязват големи 
разлики по отделните страни. По-слабо популярни са системите за оценка 
на работниците. Предвид ключовото значение на оценяването на персонала 
за редица дейности по управление на човешките ресурси би следвало през 
следващите години то да претърпи съществено развитие. 

Колкото повече субекти се привличат към процедурите по оценяването, 
толкова по-обективна би могла да бъде оценката. Участието на 
различните групи трябва да бъде ясно регламентирано. Очевидно е, 
че прекият ръководител не може да оценява подчинения си по начина, по 
който ще прави това клиентът или самият служител. Обединяването на 
различните оценки в един общ краен резултат трябва да бъде много 
добре методически прецизирано. Изследването показва, че развитите 
страни - Великобритания, Франция, Холандия, Дания и Швейцария, най-
често привличат поне три страни в процеса на оценяването. Това може да 
се обясни със стремежа към обективност и с вниманието към 
чувствителността на хората, които биват оценявани. 

 
6. Форми и методи на обучение 

Анкетираните бизнес организации, включени в проекта „Price 
Waterhouse Cranfield" [3], отговарят на въпросите какви методи за обучение 
се използват в Европа и кои са субектите на обучението. Основни 
предпоставки за анализа са: констатираното преобладаващо обучение на 
мениджърите и специалистите и увеличаването на ролята на линейните 
ръководители във всички фази на обучението и развитието на кадрите. 
Методите са групирани в две основни категории - обучение с откъсване от 
работното място, или външно обучение, и без откъсване от работа, или 
вътрешно обучение. Проследява се динамиката на използването през 
последните три години на: 
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• вътрешните обучаващи специалисти,  които са на щат 
в организацията; 

• преките ръководители; 
• външните обучаващи; 
• обучението без откъсване; 
• вътрешните семинари и курсове за обучение; 
• външните семинари и курсове за обучение ; 
• участието в проекти, свързани с изпълнението на 

конкретната работа; 
• компютъризираното обучение; 
• отворените програми за обучение; 
• наставничеството. 

Една от ясно изразените тенденции във фирменото обучение са 
разнообразяването и обогатяването на формите и методите за обучение. 
Наред с него в Европа като устойчива тенденция се наблюдава увеличение 
на вътрешнофирменото обучение и все по-честото му провеждане без 
откъсване от работното място. В някои страни повече от половината от 
изследваните организации отчитат увеличение на вътрешното обучение, 
това важи както за групата северни страни, (Ирландия, Дания, 
Западноевропейските провинции, Холандия, Швеция, Великобритания), 
така и за част от южните страни (Турция, Кипър, Испания и Италия). 
Бързо нарастване се забелязва и в компютърното обучение, като най-
голяма динамика тук отчитат Турция (в 63 % от фирмите), Кипър (58 %) и 
Гърция (57 %). Отворените програми за обучение стават все по-популярни 
във Великобритания, Ирландия и Франция [4]. 

През последните години непрекъснато нараства участието на преките 
ръководители във вътрешно фирменото обучение. Като цяло то се 
ориентира все повече към конкретната работна среда, търси се все по-
тясно обвързване между индивидуалното развитие и организационните 
промени, които се разглеждат като взаимно зависими и синергетично 
развиващи се процеси. 

 
7. Основни тенденции за бъдещо развитие на фирменото обучение и 
развитие на персонала 

Особен интерес представляват различията във вижданията на 
фирмените ръководства в отделни страни за бъдещите потребности от 
обучение. Интервюираните ранжират по важност следните девет 
основни области във фирменото обучение и развитие на персонала: 

• управление и контрол на хората; 
• компютри и нови технологии; 
• бизнес администрация; 
• формулиране на стратегии; 
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• маркетинг и продажби; 
• здравеопазване, безопасност и работна среда; 
• умения за обслужване на клиентите; 
• управление на промяната; 
• управление на качеството. 

Тези приоритети показват отдалечаване от техническите проблеми и 
фокусиране върху хората и работата с тях. Това е още едно важно 
потвърждение на бързо нарастващото значение на управлението на 
човешките ресурси, а следователно и на важността на аналогични 
изследвания и разработки. 

Преходът към ерата, в която на фокус ще е човека и служителя, 
продължава и през 2014 год. Трансформацията се характеризира със  
следните особености.                                                                              

 Таблица 1 

ВЧЕРА УТРЕ 

Индустриална/Информационна ера Човешка ера 

Капитализъм Талантизъм 

Конкурентното предимство е достъп до 
капитал 

Конкурентното предимство е достъп до 
таланти 

Работници преследват компании Компании преследват работници 

Компаниите диктуват условията Служителите диктуват условията 

Пресищане с таланти Недостиг на таланти 

Безработица поради свръхпредлагане Безработица поради специфично 
търсене 

Едно работно място за цял живот Много работни места до 38-40 годишна 
възраст 

Корпоративна непрозрачност, секретност Корпоративна прозрачност,отвореност, 
човешки подход 

Работа за организацията Работа с организацията 

Наемай сила Наемай страст 

Заповеди и контрол Гъвкави рамки 

 
В заключение може да се отбележи, че обучението и развитието 
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на кадрите са основна цел в дейността по управление на човешките ресурси 
на европейските фирми. Тази констатация се потвърждава от всички 
направени изследвания и анализи. Очевидно тя ще запази стратегическото 
си значение за успеха и развитието на фирмите и през новото хилядолетие. 
Независимо от различията в европейските образователни системи, правното 
регулиране, традициите и финансовите възможности на отделните страни 
подготовката и преподготовката на кадрите остава област, която и в 
бъдеще ще определя конкурентоспособността и просперитета на 
организациите. Авангардната позиция на Франция в групата на 
изследваните страни се дължи на тази дейност. Въпреки националните 
различия в подходите и методите общият стремеж към ефективно 
фирмено обучение ще спомогне за преодоляването на съществуващите 
недостатъци, а по-нататъшните ефективни изследвания, сравнителни 
анализи и обменът на опит ще помогнат на изоставащите да повишат 
качеството на тази дейност. 
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Abstract. The development of information technology and growing amount of information 
led businesses and scientists rethink the models and strategies of communication as well as 
information management and usage possibilities. Businesses compete in the fulfilled 
markets and need to increase efficiency of business performance as well as market share, 
attract more customers and minimize operating costs by implementing new digital and 
business technologies. Modern technologies providing digital marketing tools, which could 
help automate marketing processes, extract data for analysis etc. One of new trend is use of 
big data in marketing. A rich link between e-commerce and online marketing allows big 
data analytics to bring additional value to the process and its participants. The aim of the 
article is to analyse and present challenges and problems using the big data analytics for 
marketing purposes in electronic commerce.  
Keywords: big data, e-commerce, marketing, e-marketing, internet marketing. 
 
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. 
Использование возможностей электронной торговли и Интернет маркетинга 
постоянно растет, интенсивно исследуются также и научные аспекты 
электронного бизнеса и маркетинга. Большая часть этих исследований 
посвящена оценке эффективности Интернет маркетинга в целом и оценке 
качества веб сайта в частности [7, 9, 10, 28, 29], а также особенностям 
поведения онлайн потребителей [18, 19, 30 – 33]. Однако пока недостаточно 
внимания уделяется изучению использования анализа больших данных в 
маркетинге, хотя многочисленные факторы, определяющие мотивы и 
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особенности поведения потребителей в Интернете являются частью этих 
накапливаемых данных.  

В 2010 году 30 биллионов единиц данных передавалось в сети Facebook 
ежедневно, и ожидаемый ежегодный рост этих данных составляет 40% [23]. 
Согласно отчету ИБМ эксперты по информационным технологиям из 93 
стран и 25 различных секторов индустрии утверждают, что работа с 
большими массивами данных (бизнес аналитика) является одним из четырех 
главных технологических трэндов [15]. Важность аналитики больших данных 
подтверждает 91% руководящих работников компаний из списка Fortune 
1000, которые ответили, что уже используют или планируют использовать 
анализ больших данных в ближайшем будущем [26]. 

Опрос электронных магазинов в Литве [25] показал, что типичным 
магазином является молодой (работает до 3 лет), небольшой, но имеющий 
ассортимент более чем 100 товаров, цена которых до 101 Лт (около 30 Eu), с 
годовым оборотом до 50 тысч Лт (около 15000 Eu). Большая часть магазинов, 
а именно 63,2%, осуществляет продажи только на отечественном рынке. 
81,6% использует инструменты электронного маркетинга, однако только 
7,9% опрошенных уже работали с большими данными. Большинство 
представителей электронной торговли собирает простейшие данные, 
связанные с продажами (контактная информация о покупателе, цена, общая 
сумма, дата покупки), которые используются в основном только для 
отчетности. Это значит, что потенциал анализа больших данных в 
маркетинге не используется, хотя нужно отметить, что 20% опрошенных 
зарегистрированы в качестве собирателей данных о потребителях - кроме 
данных о продажах накапливаются данные о посещаемости веб сайта и 
популярности различных инструментов Интернет рекламы. 90% 
респондентов ответили, что собирают и анализируют данные только в 
текстовом и цифровом формате; 39,5% указали, что сегментируют своих 
покупателей (по возрасту, полу, регулярности и обьему покупок) и 
используют их для маркетинговых решений. Эти результаты показывают, что 
и для электронной коммерции в Литве использование анализа больших 
данных в маркетинге является актуальной проблемой.  

Цель настоящей статьи – исследовать возможности и проблемы 
использования больших данных в маркетинге. 

Методы исследования: сравнительный анализ научной литературы, 
опрос, статистический анализ. 

 
2. Данные и большие данные  

В последние несколько лет (2011-2013) большие данные (big data) 
являются одной из основных тем, обсуждаемых в мире электронного бизнеса 
[1, 4, 11, 21-24]. Представители бизнеса призывают шире использовать 
методы и инструменты анализа больших массивов данных, так как большие 
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корпорации уже делают это. Однако маркетологи еще недостаточно 
внимания уделяют использованию этих новых возможностей.   

Маркетинг должен (или скорее вынужден) измениться существенно – 
необходимо приспособиться к новым привычкам потребителей, новому типу 
потребления и использовать новые маркетинговые решения. Для этого 
необходима новая активная аналитика и автоматизированные решения, 
которые позволяют увеличивать объёмы продаж одновременно с 
уменьшением затрат. Уже сейчас электронный продавец может достичь 
потребителя в определенное конкретное время с конкретным сообщением, 
только надо очень точно знать, как общаться с этим конкретным 
потребителем.  

В связи с использованием термина большие данные необходимо уточнить 
само понятие данных и их соотношение с информацией и знаниями. Как 
известно, данные это первичные зафиксированные в различных документах и 
системах сведения о событиях и действиях. Данные являются сырьем для 
получения информации, которая является в свою очередь базой для знаний. 
Информация это целенаправленно обработанные и воспринятые человеком 
данные. Без активного участия человека данные не становятся информацией. 
Также данные не могут стать для человека информацией, если он не 
понимает их или не верит им. Агрегированные, то есть целенаправленно 
обработанные данные, уже являются информацией: видео, аудио записи, 
фотографии и тексты. Это генерируемая потребителем информация, 
основанная на данных.   

Важно отметить, что большие данные это не только данные, 
сгенерированные потребителями, но и запись всех тех действий, которые 
потребители совершали в Интернете или в различных системах с помощью 
Интернета. В этом контексте в статье данными считаются все действия, 
которые потребитель совершил в электронном магазине или в связанных с 
ним системах.  

Процесс работы с большими данными можно представить достаточно 
просто. Главными составляющими являются сами данные, системы, 
обрабатывающие и агрегирующие данные, а также аналитические системы 
[8]: 

1. сбор данных (структуризованные и неструктуризованные 
данные); 
2. обработка данных с помощью систем и перевод в 
единообразный формат; 
3. агрегирование данных в хранилищах данных; 
4. анализ больших данных с использованием аналитических 
систем (аналитика и бизнес аналитика).  

Степень простоты обработки и агрегирования в большей части зависит от 
структуризации данных. Если данные структуризованы (ясна их структура, 
например заполненная анкета, опросник или какая - нибудь другая форма), 
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тогда обработка данных такого типа достаточно проста. Гораздо сложнее 
обрабатывать данные, не имеющие ясной структуры, когда прежде чем 
анализировать их еще необходимо структурировать в соответствии с 
определенной логикой. Для этого используются достаточно сложные 
технологии, которые пока не гарантируют 100%-ых результатов.   

Особенность анализа больших массивов данных в том, что при таких 
больших потоках данных разной структуры и форматов невоможно обойтись 
без современных систем обработки данных. Такие системы уже существуют 
(Apache Hadoop, BashReduce, Disco Project, Spark, GraphLab, Storm, HPCC 
Systems и др.), поэтому очень важно выбрать наиболее подходящую систему 
обработки данных. Это зависит от потребностей конкретной организации, 
хотя часто системы отличаются только небольшими технологическими 
нюансами.  

Современные хранилища данных чаще всего называются облаками 
(cloud). Это диски (вместе с другими компонентами) с необычайно большими 
объемами памяти, объединенные в общую систему, позволяющую помещать 
пакеты данных большого объема. Чаще всего отдельная организация не в 
состоянии самостоятельно обслуживать такие хранилища, поэтому это 
осуществляется с помощью внешних центров хранения данных.  

Собранные, обработанные и агрегированные данные передаются в 
специализированные аналитические системы, которые выдают результаты по 
заранее сформулированным критериям. Все перечисленные шаги 
необходимы при работе с большимы данными.  

При обработке данных возникает проблема их формата. Разница в 
форматах получаемых данных осложняет их сравнение, анализ и применение 
к ним одинаковых критериев. Картинку сложно описать текстом, звук 
картинкой и т.д. Именно поэтому данные различных форматов должны 
обрабатываться различными методами, чтобы после анализа данных 
получить однотипные результаты. Исследование, проведенное институтом 
McKensey [1] показало, что в различных секторах рынка генерируются 
данные различных форматов. Это означает различные аналитические 
потребности, что отмечают и другие авторы [12, 27]. Розничная торговля 
большей частью собирает текстовую и цифровую информацию, которая 
легче всего поддается обработке различными аналитическими системами. 
Второе место занимают видео материалы, а меньше всего создается и 
собирается фотографий и аудио материалов. В секторе услуг собираются 
похожие объемы фото и видео материалов, в то время как объемы текстовой 
и цифровой информации в этом секторе меньше [23]. 

В идеальном случае в конкретном секторе рынка доминирует один 
формат данных. Такие тенденции можно отметить в секторах, которые не 
слишком связаны с конечным потребителем (оптовая торговля) или очень 
специфичны и по оределению связаны с конкретным форматом данных 
(инвестиционные компании). Более сложен случай, когда в секторе (отрасли) 
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представлены приблизительно одинаковые по объему потоки данных 
различных форматов. Это означает большое разнообразие данных, их трудно 
обрабатывать, отсутствует одна (главенствующая) определенная форма 
представения данных. Такие особенности присущи государственным, 
публичным, профессиональным и эдукологическим услугам. Несомненно, 
важна и интенсивность потока данных конкретного формата. Отрасли, 
имеющие небольшой поток данных, ощущают недостаток данных для 
анализа. Имея в виду, что не все генерируемые потребителями данные 
поддаются анализу и поэтому исключаятся из рассмотрения, значимость 
достаточной интенсивности потока данных еще более возрастает [12, 20, 23].  
Как уже было отмечено, основной поток данных в розничной торговле 
достаточно просто поддается обработке и анализу из-за своей однородности, 
а именно – это в основном текстовые и цифровые данные. Объем (или 
интенсивностъ) этого потока данных в связи с болъшим количеством 
потребителей также является достаточным для анализа с исполъзованием 
современных информационных технологий.  

Как отмечают многие авторы, количество данных является достаточно 
большим уже в настоящее время и растет очень быстро [3, 4, 20, 22 - 24, 27]. 
Компании собирают множество данных не только о своих клиентах, но и 
поставщиках и т.п. Lopez утвеждает, что все чаще можно видеть предриятия 
средней величины (с количеством около двух сотен работающих), которые не 
справляются с объемом поступающих к ним данных [21]. Обработка данных 
уже не является проблемой только крупных организаций.  

Точной формулировки, что такое большие данные не существует, скорее 
всего, и не может существовать, так как это понятие с течением времени и 
увеличением объемов данных постоянно меняется. Lohr большими данными 
называет сильный и многообразный поток цифрового содержания (контента) 
[20]. Сильный, так как объемы данных часто превосходят человеческое 
воображение, и многообразный, так как нет никаких ограничений на их 
происхождение (тип данных, источники, жанр, формат и т.д.). Цифровое 
содержание (контент) подчеркивается потому, что такие объемы данных 
быстро собирать, хранить и обрабатыватъ возможно только в электронном 
пространстве. Большие данные обычно идентифицируются как такие 
совокупности данных, которые не поддаются сбору, обработке и анализу с 
помощью типовых инструментов баз данных. Проще говоря, это данные 
такого объема, что обычные базы данных не в состоянии с ними справиться. 
Чаще всего их объемы варьируют от нескольких до нескольких сотен 
терабайтов (терабайт - тысяча гигабайтов) или даже достигают нескольких 
петабайтов (петабайт - миллион гигабайтов) [23, 27].  

Как отмечает Herring [14], большие данные уже существуют в 
виртуальном пространстве, необходимо только их записать, сохранить и 
должным образом обработать. Иными словами, материал для обработки уже 
существует, и поток его очень быстро растет. Это создает большие вызовы, 
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так как анализ больших данных в принципе становится доступным для 
каждого участника рынка.  

 
3. Возможности и проблемы использования больших данных в 
маркетинге  

Различные авторы отмечают большие возможности и положительные 
результаты маркетинга, основанного на анализе больших данных, и 
подчеркивают, что эффективное использование анализа больших массивов 
данных дает явное конкурентное преимущество [13]. Несомненно, большое 
внимание должно уделяться эффективности – для организации, 
использующей анализ больших данных в маркетинговых целях, важно 
учесть, что только хорошая подготовка и планирование, а также 
рациональное использование ресурсов позволит достичь конкурентного 
преимущества. Анализ больших данных помогает создать конкурентное 
преимущество, которое возникает на основе способности использовать, 
создавать и управлять комплексной информацией как внутри организации, 
так и во внешней среде [17]. Manyika et al. утверждает, что уже даже поздно 
обсуждать положительные стороны анализа больших данных, так как они на 
самом деле достигли всех секторов глобальной экономики. Современная 
экономика не выжила бы без анализа больших данных, как и без сырья или 
человеческого капитала [23]. Анализ больших данных имеет большое 
значение не только для бизнеса, но и для рядовых потребителей. Новые 
технологии позволяют гораздо более широкому кругу людей пользоваться и 
делиться большими данными [4]. Хотя потребитель может быть недоволен, 
что его персональные данные используются для анализа, однако если 
должным образом обеспечивается анонимность, то потребитель может в 
результате получать не только более целенаправенные персональные 
предложения, но и больше внимания, а также избавиться от ненужного 
потока рекламы.  

Использование анализа больших данных приносит компании 
разнообразную пользу в совершенствовании бизнес процессов и создании 
конкурентного преимущества перед другими компаниями, работающими на 
том же рынке. На основе анализа научных источников можно выделить 
следующие проблемные области внедрения и использования анализа 
больших данных: воросы социальной ответственности, юридические и 
технологические ограничения, ограничения по человеческим и финансовым 
ресурсам [6, 11, 22 - 24, 27]. Выделенные проблемные области соответствуют 
структуре PEST анализа, который предназначен для исследования внешней 
среды каждой организации и позволяет идентифицировать возможные 
опасности, а также уровень благоприятствия будущим действиям 
организации.  

Социальные проблемы использования больших данных актуальны как 
для потребителей, так и для бизнеса. Безопасность персональных данных и 
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защита тайны личности – это вопросы, которые вызывают все больший страх 
у потребителей. Наряду с боязнью покупать в Интернет-магазинах и 
передавать по Интернету свои банковские данные, аналогичные страхи также 
актуальны при агрегировании других персональных данных [5]. Потребители 
часто не склонны передавать личные данные, так как не знают, кому они 
передаются, каким образом, как долго и в каких целях будут использоваться. 
Хотя некоторые данные публично доступны и не являются персональными 
(никаких данных, могущих повредить конкретному потребителю), однако 
потребители чаще всего не согласны, чтобы они использовались без их 
согласия. Это подтверждает исследование, во время которого призводилось 
агрегирование безличных данных разных форматов, которые доступны в 
социальных сетях. Данные использовались в научных целях, однако, 
несмотря на очень большое количество данных, в них можно было найти 
некоторые логические цепочки и в результате расшифровать и 
идентифицировать конкретных лиц [3]. Это только подтверждает, что тайна 
личности является привилегией, которую достаточно трудно оберегать и 
сохранять [2, 5]. Каждая организация должна ответственно собирать данные 
и научиться сохранять только те, которые на самом деле им нужны и полезны 
[16]. Накапливание ненужных данных является не только нецелесообразным 
исользованием ресурсов и инфраструктуры, но и повышает риск для 
безопасности данных потребителя. Это вызывает дополнительные риски, 
которые конечно не нужны ни одной организации. Именно поэтому 
организации, начинающей работу с большими данными, необходимо создать 
определенные правила устранения ненужных данных, чтобы не нарушить 
тайн личности потребителей и уменьшить риски организации. Социальные 
воросы, актуальные для потребителей, создают дополнительные проблемы 
для бизнеса, так как действуют факторы, на которые бизнес не имеет 
достаточного влияния.  

Юридические вопросы. Публично представляемые данные о 
потребителях не ограничены законами и могут без ограничений храниться и 
накапливаться, однако использование персональных данных строго 
определяются законами страны. Это особенно проблематично для компаний, 
действующих в международных масштабах, которые должны обеспечить 
сохранность персональных данных потребителей и не нарушить законы 
страны, в которой работают. В Литве по закону юридической защиты 
персональными данными является любая информация, связанная с 
физическим лицом - субъектом данных, тождественность которого известна 
или может быть установлена, используя такие персональные данные как код 
личности, или какие нибудь физиологические, экономические, культурные и 
социальные признаки.  

Финансовые, экономические и человеческие ресурсы. В области 
ресурсов наибольшими проблемами являются человеческие ресурсы нужной 
квалификации и недостаток финансов на инфрастуктуру, а также сложности 
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при оценке экономической выгоды. Достаточно часто организация 
преувеличивает неоходимые финансовые ресурсы для использования анализа 
больших данных. Следует отметить, что, как и в других обастях 
использования информационных технологий, существуют альтернативы, 
которые могут потребовать дополнительных человеческих ресурсов или 
дополнительного времени, однако сэкономить финансовые ресурсы на 
развитие инфраструктуры. Одним из вариантов является привлечение для 
этой работы третьей стороны (это могут быть услуги специализированного 
консультационного центра, например), что позволит уменьшить затраты на 
всю процедуру сбора, обработки и анализа больших данных. Естественно, 
принятие маркетинговых решений остается сферой ответственности самой 
организации. 

Необходимо отметить, что в настоящее время ощущается нехватка 
аналитиков и специалистов, разбирающихся в системах обработки больших 
данных [23], что в свою очередь отражается на величине затрат.  

Инфраструктурные и технологические проблемы использования 
больших данных связаны в первую очередь со скоростью изменения данных, 
так как очень медленно или слишком быстро меняющиеся данные 
отражаются на результатах анализа и затрудняют принятие адекватных 
маркетинговых решений. Как отмечалось выше, существенной 
технологической проблемой является большое разнообразие источников 
данных, что выражается в различных форматах собираемых данных и 
соответсвенно вызывает трудности их обработки. 
Каждой организации, намеревающейся использовать анализ больших 
данных, целесообразно оценить свои возможности в этой области. Анализ 
потребностей и возможностей должен быть составной частью маркетинговой 
стратегии организации. 
 
4. Выводы  

Анализ литературы показал, что эффективное использование анализа 
больших массивов данных в электронной коммерции дает явное 
конкурентное преимущество, которое возникает на основе способности 
использовать, создавать и управлять комплексной информацией как внутри 
бизнес организации, так и во внешней среде. Интернет маркетинг, 
использующий персональные и социальные каналы коммуникации, 
позволяет не только передавать данные и информацию, но и получать ее от 
потребителей и о потребителях.  

Исследования показывают, что поток данных в розничной торговле 
достаточно просто поддается обработке и анализу из-за своей однородности, 
так как это в основном текстовые и цифровые данные. Объем этого потока 
данных в связи с болъшим количеством потребителей является волне 
достаточным для анализа с исполъзованием современных информационных 
технологий. Это значит, что существуют предпосылки для того, чтобы 
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именно электронная коммерция в Литве могла бы стать первопроходцем в 
использовании анализа больших данных в маркетинге.  

Анализ позволяет выделить следующие проблемные области внедрения и 
использования анализа больших данных: воросы социальной 
ответственности, юридические и технологические ограничения, ограничения 
по человеческим и финансовым ресурсам. Социальные проблемы 
использования больших данных актуальны как для потребителей, так и для 
бизнеса. Безопасность персональных данных и защита тайны личности 
являются главными проблемными воросами. Данные о потребителях не 
ограничены законами и могут без ограничений храниться и накапливаться, 
однако использование персональных данных строго определяются законами 
страны, что особенно проблематично для компаний, действующих в 
международных масштабах. В области ресурсов наибольшими проблемами 
являются квалифицированные человеческие ресурсы и недостаток финансов 
на инфрастуктуру, а также методологические сложности при оценке 
экономической выгоды использования анализа больших данных. 
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Abstract. Article analyzes the export marketing strategy for Bulgarian mechanical 
engineering SMEs as an important strategic initiative for growth and a vital part of their 
business operations. Without success in exporting, many firms may not survive or prosper in 
the intensely competitive market-place. However, successful export marketing is not easy, 
and many companies lack of good understanding of the fundamentals of effective export 
marketing and operations. The present document describes the current situation of the 
Bulgarian mechanical engineering SMEs, thus outlines directions for development based on 
the good practices of the international companies. Furthermore it provides requirements for 
the marketing managers of these companies for being successful while establishing their 
product on the foreign markets. 
Keywords: marketing, marketing strategies, exporting marketing strategies, mechanical 
engineering, Bulgarian mechanical engineering, SMEs. 
 
1. Въведение 

Машиностроенето в България има дългогодишни традиции и като цяло 
трябва да се оценява не само като отрасъл, който носи висока добавена 
стойност, а да се има предвид влиянието на неговия „ефект на 
разпростиране“ върху останалите икономически отрасли. Предприятията от 
общото машиностроене произвеждат технологично оборудване за други 
промишлени дейности – производство на метални изделия, енергетика, 
хранително-вкусова промишленост, селско стопанство и други. 
Преобладаващата част са специализирани предприятия с технологично 
обособени фази – производство на заготовки, обработка на части, детайли, 
възли и монтаж на изделията. 

Едно от основните предизвикателства пред българските 
машиностроителни фирми е да запазят своите конкурентни позиции на 
местния и задграничните пазари.  
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Европейският инженерен сектор (ИС) има жизненоважна роля за 
икономическото възстановяване на Европа и за постигане на амбициозната 
цел за увеличаване на промишленото производство до над 20% от БВП до 
2020 г.  

През последните години ЕК призна, че подпомагането на износа на МСП 
е ключът към по-силна икономика. За много МСП износът за друга държава 
от ЕС е първата стъпка. Затова конкуренцията на вътрешния пазар е толкова 
важна, тъй като натрупаният на него опит би могъл да мотивира 
предприятията да започнат износ извън ЕС. Тъй като това е трудно за МСП, 
важно е те да не бъдат оставени сами на тези пазари. Освен това е 
необходимо да се подобри достъпът на МСП до инструменти за финансиране 
на износа [1]. 

Членството на България в ЕС и достъпът до европейския пазар имат 
определящо значение за формиране на производствената и продуктова 
структура и пазарна политика на машиностроителни предприятия. През 
последните години над 80 % от машиностроителната продукция се реализира 
на европейския пазар. Присъствието на европейския и другите външни 
пазари, в повечето случаи, остава на равнището на междуфирмени търговски 
взаимоотношения. На този етап е трудно да се говори за интеграция на 
българското машиностроене в трансграничните кооперирани производствени 
вериги, които създават наукоемки продукти с висока добавена стойност. Една 
от причините за това е отсъствието на силни национални научно-технически 
и производствени структури (наука-технология-производство), които са 
способни да се интегрират в големите производствени вериги [2].  

Важен за страната остава приноса на инвестициите и увеличаване на 
добавената стойност в машиностроенето, като инвестициите и иновациите са 
ключов фактор за ефективен растеж в машиностроенето.  

Изследване на Българската браншова камара „Машиностроене“ (ББКМ) 
установява, че иновационната дейност е много слабо застъпена във 
фирмените стратегии на машиностроителните ни предприятия. Само 5% от 
фирмите са оценили иновациите си като новост за международния пазар и са 
се насочили към завладяване на нови пазарни ниши [3]. 

Поддържането на конкурентно ниво на българските машини на 
международния пазар е изключително тежка задача, тъй като натискът на 
пазара на такава продукция е огромен. Практически над 90 – 95 % от 
произвежданите машини у нас се реализират в други страни от всички 
континенти. 

Целта на настоящото изследване е да се анализират маркетинговите 
стратегии на МСП от машиностроителния отрасъл за развитието на 
дейността им на чужди пазари.  

Използвани методи в изследването: анализ и синтез на научна 
литература във връзка с приложението на маркетинговите стратегии; 
систематичен анализ на първична и вторична информация за 
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машиностроителния сектор, сравнителен анализ на някои казуси от 
практиката.  
 
2. Маркетингови стратегии за навлизане на чужди пазари  

Съвременните класации за различните видове стратегии в 
международния маркетинг включват: 

•  Стратегии, разработвани и прилагани в зависимост от пазарната 
насоченост на компанията и естеството на нейната задгранична 
дейност. Тук спадат експортната, интернационалната и глобалната 
маркетингови стратегии; 

•  Стратегии за навлизане на пазари, съответстващи на етапите, през 
които минава отделната фирма в хода на своята 
интернационализация (веригата на интернационализация). Това са 
отново експортно ориентирана стратегия – навлиза се на даден 
задграничен пазар чрез експортни операции – преки или чрез 
съдействието на посредници, стратегии за навлизане чрез договорно 
регламентирани операции: кооперационни сделки, сделки за 
трансфер на знания (лицензионни съглашения, сделки за 
франчайзинг) и стратегии за навлизане чрез преки инвестиции. 

Познати са като функционални или стратегии, обслужващи дейността на 
компанията зад граница. В международната маркетингова дейност се 
наблюдава комбинация от тези типове стратегии или техни модификации [4]. 

Майкъл Портър предлага едно по-различно представяне на типовете 
стратегии, възприемани от задграничните поделения (както и от 
стратегическите бизнес единици на национална територия и зад граница): 

•  Стратегии, основани на лидерството в общите разходи, т.е. 
конкурентните предимства се търсят във възможностите за по-ниски 
цени в сравнение с конкурентите на основата на минимизиране на 
разходите; 

•  Стратегии, основани на диференциацията, познати още като 
лидерство в дадена област на производство и предлагане както на 
стоки така и на услуги. Компанията концентрира усилията си върху 
определени конкурентни предимства, които й позволяват да се 
утвърди на пазара и диференцира сред конкурентите – например на 
основата на високо качество, безупречна технология, високо 
равнище на качество на последващо обслужване и т.н.; 

•  Стратегии на фокусирането, основани на избора и поддържането на 
неголеми пазарни сегменти, позната още като стратегия на пазарната 
ниша. 

В литературата подробно са описани маркетинговите стратегии и 
тяхното приложение от редица автори [5, 6, 7, 8]. 
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Изкуството е в тяхното комбиниране и прилагане в маркетинговата 
дейност на всяка компания. 

 
3. Примери от практиката на български МСП от машиностроителния 
отрасъл - Алфа Марине ООД, ВСК Кентавър и ЗММ Сливен 

Всяка компания изгражда своя стратегия, свързана с навлизането на нови 
пазари. За целта е необходимо да се изследват външните и вътрешните 
фактори, да се проучат пазара и конкурентите, да се анализира рискът, да се 
подготвят продукт, портфолио, ценови листи и едва тогава да се премине към 
разработване и изпълнение на стратегията. 

 
3.1. Алфа Марине ООД. Работи в сътрудничество с Global Davit GmbH [9], 
която е създадена в края на 1999 г. Офисът на Global Davit се намира в 
Bassum (близо до Бремен ), Германия. Тя навлиза на българския пазар чрез 
преки чуждестранни инвестиции, като закупува съществуваща 
производствена база в с. Горна Малина, София, която Алфа Марине ООД 
управлява.  Тя отговаря на специфичните изисквания за спасително 
оборудване и палубни кранове за всякакъв вид плавателни съдове, както и за 
офшорни (газ, петрол и вятърна енергия) индустрии. Продуктовата гама 
включва корабни кранове, системи за спасителни лодки, червячни редуктори, 
лебедки товароподемни, метални конструкции за строителството, складови 
съоръжения и други в уникални серии.  

Чрез съвместна дейност с холандско конструкторско бюро се проектират 
и произвеждат специални системи, които да отговарят на специалните 
изисквания за морски съдове. Дейността е свързана с доказан опит в 
продажби, покупки, производство, контрол на качеството и обслужването на 
системи и кранове в морската и офшорната индустрия. Алфа Марине 
притежава всички сертификати за качество в машиностроенето по ISO 
9001/2000, най-известните корабни заварки сертифицирани съгласно 
Евронорма 1090, Евронорма 3834 и други. Компанията е член на 
Асоциацията на износителите в България. 

Global Davit GmbH предлага разширяване на Алфа Марине ООД чрез 
участие в международна мрежа от агенти и асоциирани дружества. За да се 
реализират тези системи, стандарти и „промоции“, са създадени съвместни 
предприятия с реномирани фирми, които имат в продължение на много 
години опит в предоставянето на ефективна услуга в световен мащаб. 

В случая се разчита на изградения имидж на компанията Global Davit 
GmbH като един от водещите производители на системи и кранове в 
морската и офшорната индустрия  на европейския пазар, като цели 
реализация на продукт с висока стойност, в един екземпляр – т. нар. 
„уникален продукт”. Алфа Марине ООД всъщност преследва по-нататъшно 
утвърждаване на положителния образ на марката на тези пазари, както и 
успешното налагане на продукцията. Тя използва „бизнес-до-бизнес“ и 
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„бизнес-до-клиент“ доставки, дистрибуция на готови изделия и детайли 
директно до Корабостроителниците, с които работи.  
 
3.2. Група ВСК Кентавър е 100% частна компания с 20-годишна история. 
Групата се състои от 3 регистрирани дружества: ВСК Кентавър – ИЗ 
Динамика ЕООД гр. Дряново – завод за прецизни металообработващи 
инструменти и инструментални системи за ЦПУ машини. ВСК Кентавър – 
ЗММ ЕООД гр. Велинград – завод за метало- и дървообработващи машини, 
възли и екипировка за стругови машини. ВСК Кентавър – Маштехмо ЕООД 
гр. София – централен офис и складова база за търговия с технически 
изделия. 

ВСК Кентавър притежава собствени търговска марка и марка за услуги, с 
които участва като пряк изложител в различни български и международни 
изложения – Маш Експо София, Международен технически панаир Пловдив, 
IMTS Чикаго, EMO Хановер, METAV Дюселдорф, Industrie Париж/Лион, 
BiMu Милано, АМВ Щутгарт и други [10]. 

Продукцията на ВСК Кентавър е добре позната сред предприятията от 
металообработващия сектор както в България, така и на световния пазар. 
Предлаганата широка гама металообработващи инструменти и екипировка, 
която включва както стандартни, така и специални изделия, прави 
предприятието гъвкаво спрямо потребностите и изискванията на клиентите. 
Компанията предлага цялостни решения за производствените процеси на 
редица български и международни фирми от областите машиностроене, 
енергетика, металургия, строителство, лека, тежка, химическа и военна 
промишленост. Над 90% от продукцията на заводите на ВСК Кентавър е 
експортно ориентирана и се изнася в страните от Европа и САЩ. Компанията  
е основен партньор в производството на някои от най-важните глобални 
доставчици на прецизни инструменти, инструментални и машиностроителни 
компоненти. 

Безспорно преките търговски резултати са важни в краткосрочен период, 
но дългосрочният имидж е нещо, за което трябва да се работи ежедневно и 
изграждането му е част от фирмената политика. Това гарантира високи 
постижения на външния пазар. Като експортно ориентиран производител, 
обаче компанията има амбицията да разработва и локалния си пазар, който 
осигурява достъп до ключови български производители. Целта е да бъдат 
открити нови клиенти, които да имат възможност да закупят и да се 
възползват от продукцията на компанията, като внедрят тези продукти в 
своето производство и пласмент на стоки за крайно потребление. Става дума 
за металообработващи инструменти и екипировка за машини – стандартни и 
специални решения. По този начин клиентите на Кентавър стават по-
конкурентни с възможността да закупуват инструменти и екипировка за 
машини от български доставчик, при качество на световно ниво. Така се 
гарантира развитие на общото машиностроене, автомобилостроене, 
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медицинско уредостроене и много други за привличане на нови клиенти от 
чужбина, особено от съседните държави, където също има потенциал за 
разширяване на пазарните дялове на българските производители. 

Като част от основните маркетингови инициативи, ВСК Кентавър е 
използва доброто представяне на международни изложения, където се срещат 
производители и бизнес клиенти на висококачествени продукти. 

ВСК Кентавър има 13 годишен опит в производството и продажбата на 
продуктите си в цяла Европа – Германия, Франция, Италия, полша, Швеция, 
Англия, Финландия, Норвегия, САЩ и др. Кентавър е стратегически 
партньор за производство и най-голям доставчик в Европа на Kennametal, 
Inc., с която работи на базата на съвместна развойна дейност и 
регламентирани договорни отношения от 2005. Kennametal е доставчик 
номер едно в Америка и втори в света на прецизни инструменти, екипировка 
и компоненти, намиращи приложение в производствените процеси. 
Централата й се намира в Латроб, Пенсилвания, а глобално в нея работят 
13500 служители в 33 завода в САЩ и 25 в други страни. Разполага със 
складови, сервизни и консултантски служби в Северна Америка, Европа, 
Индия, Азия/Пасифик и Южна Америка и реализира над 2,7 милиарда долара 
продажби годишно. Специалистите на Kennametal и Кентавър заедно 
изпълняват множество проекти свързани с продуктов дизайн. От 2006 до 
момента Кентавър получава ежегодно наградата на Kennametal за Топ 
Качество и постижения в доставките. В момента Кентавър е единствен 
доставчик осъществяващ директни доставки на инструменти, които се 
изпращат на клиентите без осъществяване на входящ контрол. Компанията е 
единствен производител на голям брой продуктови групи за Kennametal, 
прехвърлени в завода в Дряново чрез аутсорсинг проекти и продуктови 
трансфери. 

 
3.3. ЗММ-Сливен АД е основана през 1971 г. Специализирана е в 
проектиране и производство на универсални металорежещи стругове, 
стругове с ЦПУ, принадлежности и резервни части.  

Доставчик е за над 40 страни по света. Производствената програма от 
модели и версии на изпълнение покрива широк диапазон от стругови 
обработки. Продуктите на „ЗММ-Сливен” АД са добре известни сред 
крайните потребители в областта на производството на детайли, ремонтните 
работилници и центровете за техническо обучение.  „ЗММ-Сливен” АД е в 
състава на машиностроителен холдинг „ЗММ-България Холдинг” АД, който 
е състава на „Индустриален Холдинг България” АД.  Всички продукти, 
производство на „ЗММ-Сливен” АД имат знак СЕ за съответствие с 
изискванията на Директивите на Европейската общност. „ЗММ-Сливен” АД 
има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, 
съгласно изискванията на EN ISO 9001 от "СЖС България" ООД. 
Местоположението на „ЗММ-Сливен” АД е такова, че използването на 
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различните видове транспорт – авто, железопътен или презморски, не създава 
трудност при доставянето до клиентите на произведените в „ЗММ-Сливен” 
АД машини [11]. 

Машиностроителното предприятие "ЗММ - Сливен" е сред тези, които са 
успели да запазят и разширят производството си, като завоюват позиции там, 
където за китайските компании е трудно.  

Стремежът на ЗММ Сливен е да бъде конкурент в универсалните 
машини от гледна точка на цената. Отвъд ниската цена са минусите на 
мащабната продукция – първо, Източна Азия е далеч от транспортна гледна 
точка, и второ, като цяло качеството не е високо и производството е 
„конфекция“. Огромните фабрики могат да произвеждат много на брой 
машини, да правят икономии от мащаба и да разчитат на държавна подкрепа. 
Българските обаче могат да изработват индивидуални поръчки за всеки 
клиент и така всяка машина да бъде уникална [12].  

Отчитат се позитивите на производството по индивидуалните изисквания 
на клиента. Транспортът също не е фактор за пренебрегване – все още голяма 
част от пазара на машини се намира в Западна Европа, а транспортът от 
Китай е далеч по-бавен и сложен, отколкото в България. Руският пазар и тези 
от Близкия изток също са поле за продажби на много български 
машиностроителни, а в много случаи заводите са по-близо до България, 
отколкото до Източна Азия.  

Основната дейност в Сливен не е променяна от създаването на завода 
през 1971 г. - проектиране и производство на универсални металорежещи 
стругове. От обикновени машини струговете постепенно са се развили към 
продукти с цифрово управление, принадлежности и части за тях. Цикълът за 
продукция на компанията е от проектирането до крайния продукт. Сега 
клиентите на машиностроителното предприятие са в 68 държави – буквално 
по целия свят. 

 
3.4. Общ поглед върху българското машиностроене 

Според резултатите от направено анкетно проучване сред мениджъри на 
фирми от машиностроителния отрасъл: 
-  83% са местни компании, а 17% са с чуждестранен капитал с произход от 
ЕС;  
-  17% се определят като средни, 33 % като големи, а останалите 50 % като 
малки предприятия;  
-  Над 80% от тях изнасят предимно на пазарите на старите страни членки 
на ЕС. Други експортни пазари са страни от ОНД, Азия и Африка;  
-  Половината от анкетираните фирми смятат за основни свои конкуренти 
фирми от ЕС, според 33% това са местни фирми, а 17% от отговорилите 
определят като такива балканските страни, ОНД, САЩ и Япония; 
-  По отношение на дистрибуцията и използваните стратегии, половината от 
анкетираните фирми заявяват, че поради естеството на работа не се налага да 
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притежават международна логистична верига, една трета работят с 
утвърдени дистрибуторски мрежи. Интересно е да се отбележи, че само 17% 
използват дистрибутори в зависимост от случая;  
-  Една трета от запитаните фирми отговарят, че адаптират продуктите, 
които изнасят, към спецификата и потребностите на експортните пазари; 
също толкова отговарят, че не го правят; за 17 % това не се налага; 
останалите 17% - адаптират само водещите продукти в тяхната експортна 
листа; 
-  Сред анкетираните няма фирми, които да развиват по-сложни форми на 
задгранична дейност от износ, внос, реекспорт и сделки на компенсационен 
принцип [13]. 

Редно е да се отбележи, че машиностроителните компании се развиват в 
сложната икономическа обстановка. Силно влияние в момента оказва и 
създалата се кризисна ситуация между Украйна и Русия. Добре известно е, че 
износът за Русия не е голям, но 60% от него е от машиностроителна 
продукция. Българската браншова камара по машиностроене съобщава за 
тревоги в износителите на машиностроителна продукция. Съществуват 
опасения, че евентуални икономически санкции от Европа може да 
провокират Русия да ограничи вноса на продукция от ЕС. Това ще се отрази 
сериозно на българските машиностроителни фирми, тъй като ще свие 
продажбите им навън, както е възможно да има задържане в поръчките и 
забавяне в плащанията [14]. 

На база на направеното изследване на машиностроителния сектор дотук, 
маркетинговата практика на фирмите в развитите страни в глобален мащаб 
могат да се направят следните изводи, от които българските МСП могат да се 
възползват: 

•  Подобно на маркетинговата практика на успешните компании в 
развитите страни, както и на големите компании в България,  средните и по-
малки фирми също трябва да инвестират в маркетингова компетентност и 
продуктови иновации,  което ще ги направи по-конкурентоспособни не само 
на нашия пазар, но и на европейския и глобалния пазари [15]. 

•  Маркетинг мениджърите трябва да отстояват пред ръководството на 
фирмите необходимостта от дългосрочно срещу краткосрочно планиране.  

•  По-малките и средни български фирми трябва да заложат на 
изграждане на силни брандове, защото брандът е нещо повече от 
предложение към крайния потребител.  

•  Налага се смяна на маркетинговото мислене: необходим е преход от 
класическо маркетиране към доставяне на цялостно решение за потребителя 
и управление на добавената стойност.   

•  Всички фирми и особено малките и средни фирми в България трябва да 
бъдат по-активни в използването на уеб инструменти и дигиталната част от 
маркетинга - създаване на пълен корпоративен сайт и блог, със секции за 
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разглеждане на продукти, включително и в социалните мрежи (Facebook и 
Linkedln) и други. Тези уеб инструменти дават възможности на малкия и 
среден бизнес да осъществяват комуникации, да образоват заинтересованите 
потребители, както и да осъществяват интерактивна връзка директно с 
настоящи и бъдещи потребители и клиенти.  
 
4. Заключение  

Няма готови формули, които маркетинговите мениджъри могат да 
използват, поради голямото разнообразие от външни и вътрешни фактори, 
които оказват влияние върху организациите и МСП. Те разчитат на своя опит 
и набор от стратегически действия, които да се използват успешно при 
маркетирането на една доста специфична продукция, предназначена основно 
за индустриални клиенти. Маркетинговите стратегии и политики следва да 
бъдат развивани на основата на създаването на цялостни изгоди и добавена 
стойност за клиентите. Работещите стратегии за българските 
машиностроителни фирми предполагат правилно изграждане на 
партньорства и „фокус върху клиента“, разработване на продукти от малки 
серии, насочени към по-тесни пазарни ниши. 

Компаниите обект на изследването основно използват различните форми 
на експортната маркетингова стратегия в зависимост от договорените 
отношения и спецификите на отделните пазари, за които е предназначено 
производството. Поради обема на дейността си като МСП могат да достигнат 
едва до втория етап по веригата на интернационализация, осъществявайки 
внос, износ, реекспорт и кооперационни сделки. 

В следствие на разгледаните примери могат да се направят следните 
препоръки към българските компании от машиностроителния сектор:  
- Компаниите трябва да предприемат агресивна политика за технологично 
обновяване на производството. Фирмените стратегии да се насочат към 
създаване и разпространяване на иновации, чрез трансфер или разработки 
чрез взаимодействие с изследователски центрове, институти, университети и 
др. 
- В тази връзка много важно условие е обучението на квалифицирани кадри, 
които да отговарят на изискванията на специализираните производства в 
машиностроенето. Кадровата обезпеченост на компаниите е част от тяхната 
конкурентоспособност.  
- Трябва да се използват ползотворно възможностите, които предлагат 
финансовите инструменти на европейските фондове, както за инвестиции в 
научни разработки, обучение на кадри и не на последно място за закупуване 
на високотехнологични машини. 
- Използване на дългосрочни партньорства за повишаване на 
конкурентоспособността. Компаниите трябва активно да участват в 
предприемачески мрежи, субконтракторни вериги, съвместни предприятия с 
чужди фирми, клъстери от свързани производства и други.  
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- Добра перспектива за МСП от българското машиностроене през 2014 и 
следващите години е кооперацията им с водещи компании от чужбина. 
Ползите предполагат достъп до ресурси, нови технологии, ноу-хау, 
информация, канали за реализация, икономии от мащаба, споделяне на 
разходи и рискове и други. 

Индустриите никога не се намират в покой. Те се развиват непрекъснато 
и успешни са онези компании, които могат да предвидят възможностите и да 
се справят с предизвикателствата. 
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Abstract. The article presents a concrete example of the application of benchmarking in 
assessing the quality of health care. As part of the student project are set methodology for 
data collection and evaluation. Based on the results the proposed measures lead to improve 
the quality of care 5 acute care hospitals in the Pardubice region. The main benefit of the 
method used is knowledge sharing and dissemination of good practice. The comparison 
enables to find examples of good practice that can be used to increase the competencies of 
staff and improve the quality of the setting processes. 
Keywords: benchmarking - quality management - health care - patient – hospital 
 
1. Introduction 

Each patient is facing a free choice currently, where he wants to be treated in 
hospital. This is a healthy competition among hospitals, which seeks to offer the 
best services and service for the client. Although the quality of care is consistently 
rated by the audit or accreditation, an important aspect for the evaluation of this 
quality care should be a priori beliefs of individual patients. As the primary 
objective of all hospitals seems to create a pleasant place and ensure qualified and 
high-quality medical personnel [2]. The patient is very discerning, perceptive. He 
notices every little thing, especially the lack of. In order to hospital has won a good 
reputation; the hospital must obtain the relevant subjective views of patients on the 
quality of the hospital. Comments and ratings may contribute to the improvement 
of health care or the surroundings. Logically then, satisfaction of patients is 
a useful indicator of the quality of provided health care. An important indicator of 
quality is the waiting time of patients on treatment in the outpatients' department 
[5]. The hospital should show for public that they want to create a pleasant place 
and quality care. Despite the fact that some hospitals have financial problems, 
hospitals should search the resources for the improvement of care, maintaining or 
obtaining a good name and to maintain competitiveness [4]. For example 
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benchmarking, method to compare companies among them is the basic of a good 
functioning [5]. 

Just the patient should be a priority, the center of attention. But also the 
satisfaction of personnel is very important. The patient's indignation over the 
quality of care (some demerits, personnel mistakes, ill treatment, whether factual or 
feeling) is often solved through the media in the current time. This may be the 
cause of distrust of hospitals, doctors and nurses. Also, anyone can reassess the 
next visit to hospital. Reputation is just one. Maintaining a good reputation should 
be a priority concern for hospitals. Research on this issue is part of the first project 
of the five hospitals at the county level. Project theme is "evaluation of the 
satisfaction of the patients in the hospitals of East Bohemia region". The topic of 
this article is the "satisfaction of outpatients“ from these 5 acute care hospitals. 
Rated criteria were divided into 3 groups: assessment of the medical and nursing 
care, service of outpatients' department (ordering, waiting for 
treatment/examination, the surroundings of waiting room) and access to the 
medical staff. For data collection was elected to the questionnaire. Questionnaire 
was filled out by outpatients.  Data collection was in the period February-March 
2013. 
 
2. The objective of research 

The main objective was to assess the quality of the care provided-through the 
eyes of outpatient in five hospitals of the East Bohemia region. Patients evaluated 
ambulant care from the perspective of medical and nursing care and related 
services in the questionnaire. The aim of the whole project and this part, which is 
aimed at outpatients, is to provide the best examples from practice. It will help for 
the development of the hospitals, because of specific examples from the practice. 
Specific information will be obtained by using benchmarking, mutual comparison 
methods.  

A further aim of the project is to monitor the impact of the changes that have 
been made in hospitals on the basis of the evaluation.   
Enhance the quality of hospital care because of whole project. In the results of the 
research there are proposals on the improvement of the services provided. After the 
evaluation of proposals, compare the results of the investigation in time series. 
 
3. Research and methodology work file 

Research file was made up of respondents – patients, who were treated in one 
of the five outpatients' department from hospitals of the East Bohemia region. 
Explorative analysis was used for data collection. The questionnaires were 
available to clients in the waiting rooms. The staff had to say about the 
questionnaires for patients. The questionnaires were in paper and electronic form. 
Electronic questionnaires were on Web pages of all hospitals. The research was 
voluntary and anonymous. Criteria for writing of questionnaire weren´t 
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established. There wasn´t criterion for gender and no for age. Also the reason for 
the visit to the clinic was not important. 

In standardized questionnaire were fourteen of issues. Always space was given 
to the patient for the verbal expression, or an explanation of the answers in the 
questionnaire.  The main nurses from 5 hospitals participated in the creation of the 
questionnaire. The questionnaire was validated by pilot. The questionnaires were 
inserted by students into the Lime Survey. Lime Survey is an place for web 
surveys, which is located on the server of the University of Pardubice. The students 
processed the data in the statistical software STATISTICA. 

There aren´t specific names of hospitals because of the anonymity. Hospitals 
have code names "A, B, C, D, E." 

Data were collected in February and March of 2013. Has been used a total of 
1651 completed questionnaires for research in the area of outpatient care. The 
contingency table report was created to compare the situations in individual 
hospitals. The hypotheses were established. The hypotheses were tested using Chi-
square, the significance level of α = 0.05 (5%) [7]. 
 
4. Selected results 

The basic working hypothesis was: "Place of treatment has an effect on the 
response of the patient." This means that services are provided in a different 
quality in the outpatients' department of hospitals. H0 was chosen for statistical 
testing: "There is not a statistically significant relationship among the response of 
the patient and the hospital. An alternative hypothesis was laid down: "There is a 
statistically significant relationship among the response of the patient and the 
hospital”. These hypotheses were tested using Chi-square at significance level α = 
0, 05. Place of therapy has an effect on the response of the patient. This was 
confirmed by the test almost all questions.  

Tables in this article, illustrate the results of the research. For example, 
question: What was the place in the waiting room in an outpatients' department? 
This question has a different frequency response for all hospitals (you can see in 
table 1). 

The working hypothesis: "The answer is related to the treatment place”, it has 
been confirmed. This means that H0 is rejected (p < 0.001). Testing confirmed that 
the place of treatment has an effect on how clients evaluate the place of the waiting 
room. Place of the waiting room was the best rated clients from the hospital “A” 
and the clients from hospital “B”. More than 95% of clients have written that they 
perceived the place as pleasant and clean. Most clients (6.06%) from the hospital 
“C” reported that in the waiting room was not clean and the client perceived the 
place uncomfortable. Also, patients from the hospital “C” (19.19%) reported that in 
the waiting room was insufficient equipment. There was a space for the client, for a 
comment in the questionnaire a recommendation for the equipment of the waiting 
room. Very frequent comments were about the lack of magazines, newspapers, 
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music, television, decoration, children's playroom, vending machines for coffee 
and tea. There was also a problem with the lack of places for sitting and a little 
fresh air. There was also a problem with the lack of places for sitting and a little 
fresh air. Another frequent comment was that there was to hear what the people 
talked in the doctor's office. 

Table 1. Contingency table report responses from all hospitals 

Surrounding of waiting room A B C D E Total
907 464 74 51 26 1522

95,47% 96,27% 74,75% 87,93% 83,87%
6 2 6 0 2 16

0,63% 0,41% 6,06% 0,00% 6,45%
37 16 19 7 3 82

3,89% 3,32% 19,19% 12,07% 9,68%
Total 950 482 99 58 31 1620

There wasn't there clean. I felt 
uncomfortable place of outpatients' 
There was not enough equipment in the 
waiting room

Nice and clean

 
The next question for patients: “What school mark would you give for care in 

the outpatients' department?” The school marks mean: number 1 (the best) and 5 
(the worst) on the assessment scale. Table no. 2 shows the evaluation of the 
outpatients' departments from all hospitals. 

Table 2. Contingent table report responses from all hospitals 

Total mark A B C D E Total
861 404 69 45 23 1402

88,85% 81,12% 64,49% 77,59% 69,70%
100 78 18 12 6 214

10,32% 15,66% 16,82% 20,69% 18,18%
4 14 11 1 1 31

0,41% 2,81% 10,28% 1,72% 3,03%
1 1 5 0 3 10

0,10% 0,20% 4,67% 0,00% 9,09%
3 1 4 0 0 8

0,31% 0,20% 3,74% 0,00% 0,00%
Total 969 498 107 58 33 1665

1

2

3

4

5

 
 
Working hypothesis: "Place of the treatment has an effect on the opinion of the 

client," has been confirmed. This means H0 had to be rejected (p < 0.001). There is 
a statistically significant relationship among the outpatients' department of all 
hospitals and the total school mark to granted by client. Place of treatment has an 
effect on the overall mark. The hospital "A" received the most of the best marks, 
number 1. The hospital "C" has received the most of the worst marks of number 5. 
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Selected results illustrate differences in quality of care in individual hospitals. The 
greatest differences were found in the evaluation environment of waiting rooms 
department, waiting times and access to patients. 

Statistically significant majority of patients (70-80%) was satisfied with 
treatment   in each different hospital. Majority was testing) were tested by chi-
square for statistical differences of 2 frequency [7]. 

 
5. Discussion 

Because the selected hospitals have the same promoter, the East Bohemia 
region, the results could be similar about the evaluation of the quality of care. But 
the results are not the same. It is possible that in hospitals, which have a positive 
assessment, there are rules set up better. Hospitals have better results with the 
certificate of accreditation SAK (United Accreditation Commission in Czech 
Republic). It is also possible that the better care is because of better people in 
management of the hospital. Also, the general interest of managers, about the 
quality of care, can be significant there [6]. 

On the basis of the assessment, you can take measures to improve the care in 
individual hospitals. It will also monitor the effectiveness of measures in good time 
series. Research must be carried out periodically. 

The hospital should gain and use "the best practices". The hospitals can share 
the knowledge, learn each other and inspire from each. 

Quality management of hospitals also relies on monitoring indicators of 
adverse events, internal and external audits, etc. However, evaluation of care by 
patients belongs to the important method of measuring the quality of care. This 
method, in combination with the other brings hospitals synergy effects – such as 
continuous improvement of quality.  If the hospital will try to accommodate to the 
reproaches of patients, if the hospital will try to modify the place according to the 
patients, the hospital will have a good name. 

Research has limits. In particular, there are limits in the validity of the data 
being processed because the staff could manipulate questionnaires. The staff hadn´t 
need to tell us the negative results. It is necessary to consider this factor for 
processing in the future. Doubts about the accuracy of the data, you can shrink if 
directly students will collect data directly in the hospital. Furthermore, it would be 
good to collect data using a random selection. A random selection would 
sufficiently represent the entire population of patients in hospitals in a given year. 

Although research has its limitations, provides the overview and orientation in 
the evaluation of the quality of care. Research also allows you to find the best of 
practice due to data analysis. The other research has to be focused on the 
evaluation of implemented changes. And then research has to be focused on 
eliminating the risks to increase the validity of the data (e.g., control data 
collections, staff training). In the next period, students will carry out inspection 
data collection in all individual hospitals. 
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6. Conclusion 
Evaluation of health care quality should always be subject to rigorous 

monitoring in health facilities. Therefore, it would be very beneficial if further 
research investigation followed up on this research in the future. Then the results 
can be compared. This would lead to an effective continuous improvement of the 
quality of care. If similar research carried out in other regions, the comparison 
might be to the national level. So would a comprehensive overview of quality 
hospitals could arise after publication of the results. 

It is necessary to ensure the maximum validity of the data in the future. That 
means hospitals should dispose of all the questionnaires. It is necessary to insist 
that only patients (satisfied or dissatisfied) fill out questionnaires. Questionnaires 
should be put into a locked mailbox. The staff must not handle with 
questionnaires.. The questionnaire should be collect by another’s. Statistically 
significant differences indicate a different approach of all hospitals. Research 
brings the best practices. The differences should lead to the improvement of 
services and setting high standards of care throughout the East Bohemia region. 

For example, the authors Guven-Uslu [3] or Furber [1] describe the use of 
benchmarking, benchmarking methods, in the health sector. Both authors agree 
that this method is the best for to set up a "best practices" in health care and social 
services. Benchmarking method leads to knowledge sharing and dissemination of 
good practice and to the system setting the rules. Setting rules and prevention is 
good for eliminating risks. Sharing good practice is best implemented using the 
internal training of staff from all hospitals. Internal training is a very good tool for 
increasing the competencies of the staff in the area of education of patients. 
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Abstract. An important issue in enterprises’ management and development is defining the 
potential of firm’s activities to achieve competitive advantage which is also seen as a 
necessary prerequisite for improving their competitiveness. It is connected with the selection 
of choice criteria for subjective decision making. The goal of this paper is to reveal an 
approach for defining the potential of firm’s activities to achieve competitive advantage by 
using the AHP method. Using this method will make the procedures of activities selection 
easier and will reduce the subjectivity in decision –making process. Here a system of choice 
assessment criteria is also applied in particular case. 
Keywords: еnterprise, activities, competitive advantage, criteria, AHP method. 

 
1. Въведение 

Конкурентните предимства са силни страни на предприятието, по които 
то превъзхожда своите конкуренти. Те се отразяват върху нивото на 
разходите, на качеството и диференцирането на продуктите или и върху 
двете. Конкурентните предимства рефлектират върху възможността на 
предприятието по-добре от конкурентите да удовлетворява потребностите и 
изискванията на своите потребители. Те носят допълнителна стойност за 
потребителите с по-доброто качество на продуктите, с по-ниската им цена 
или и с двете. Така конкурентните предимства осигуряват 
конкурентоспособност на продуктите на предприятието и са условие за 
неговата конкурентоспособност и за постигане на високи стопански 
резултати в дългосрочен план. 

Предприятията се стремят да разработват такива конкурентни 
предимства, които са устойчиви и носят високи стопански резултати въпреки 
промените в средата и най-вече в конкурентния натиск. M.Портър [1] 
дефинира устойчивото конкурентно предимство като носещо дългосрочна 
рентабилност или над средните резултати за дълъг период от време. От своя 
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страна [2] отбелязва, че устойчиви високи резултати са тези, чиято 
реализация би продължила и след като конкурентите положат усилия да 
репродуцират конкурентното предимство, на което се основават.  

В основата на създаването на устойчиви конкурентни предимства е 
постигането на стратегически приемущества в осъществяваните дейности.  За 
целта дейностите трябва да се осъществяват не само по-добре от 
конкурентите, но и по уникален и труднонаподобим начин. Не всички 
дейности на предприятията носят такива стратегически предимства. 
Потенциал за постигане на устойчиви конкурентни предимства имат малка 
част от тях, но предприятията трябва внимателно да определят кои са те. В 
резултат фирмените ръководители биха могли да насочат управленските си 
усилия за тяхното подсилване и доразвиване, а това би довело до значителни 
пазарни успехи и повишаване на конкурентоспособността. 

Предвид на посоченото, целта на настоящото изложение е да предложи 
един подход за определяне на потенциала на фирмените дейности за 
постигане на конкурентно предимство с използване на АНР метода (The 
analytical hierarchic process) [3, 4] и да демонстрира приложимостта му с 
пример. Използването на този подход би могло да подпомогне 
ръководителите при анализ на възможностите на предприятията за постигане 
на конкурентоспособност. Той ще намали субективизма в оценките и ще 
улесни вземането на правилни управленски решения.   

АНР методът е полезен инструмент за избор на алтернатива при 
използване на множество критерии и особено, когато критериите имат и 
подкритерии. С негова помощ се прави избор, базиран на относителната 
значимост на критериите за постигане на целите на възложителя и степента, в 
която изпълнителите ги удовлетворяват.  

 
2. Приложение на АНР метода при определяне на потенциала на 

фирмените дейности за постигане на конкурентно предимство 
Определянето на фирмените дейности с най висок потенциал за 

постигане на конкурентно предимство с приложение на АНР метода следва 
последователност от етапи, осъществяването, на които ще илюстрираме с 
условен пример. 

 
Етап 1. Подбор на основни дейности. 

На този етап фирменото ръководство трябва да определи дейностите, 
които са основни за предприятието и са от най-голямо значение за пазарния 
му успех. Именно те, в следващите етапи, ще бъдат подложени на 
задълбочена оценка за потенциала им за постигане на конкурентни 
предимства.  

Тези дейности се определят по експертен път и са специфични за всяко 
предприятие. 
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Етап 2. Определяне на критериите за избор. 
Крайната цел на предприятието е да ранжира вече избраните основни 

фирмени дейности по потенциала им за постигане на конкурентно 
предимство и да избере тази от тях, която ще му осигури максимални ползи. 
За целта то трябва да използва критерии за избор, формиращи система. 
Критериите могат да имат подкритерии, което осигурява по-голяма точност 
на оценките.   

Критериите за оценка и избор зависят от особеностите на отрасъла, в 
който работи предприятието и от характеристиките на дейностите.  

Може да се препоръча използването на следните критериите за 
определяне на фирмените дейности с потенциал за постигане на конкурентни 
предимства, а именно: 

 
1. Пазарен потенциал. Използват се следните подкритерии: 

 значение за осигуряване на потребителско задоволство - 
оценява значението на съответната дейност за осигуряване на 
потребителска стойност и задоволство на потребителите; 

 потенциал за увеличаване на продажбите; 
 потенциална рентабилност. 

2. Наличие на ключова компетентност на предприятието – оценява 
доколко предприятието има силни страни в изпълнението на анализираната 
дейност.  Оценката на дейностите по този критерий се осъществява с 
помощта на два подкритерия: 

 предприятието притежава специфични технологии, техники 
или методи, свързани с осъществяването на съответната 
дейност; 

 предприятието притежава специфични знания/опит, свързани 
с осъществяването на съответната дейност. 

3. Относителна позиция спрямо конкурентите – оценява дали 
предприятието има предимство в изпълнението на съответната дейност 
спрямо основните си конкуренти. Относителната позиция на дейностите 
спрямо конкурентите се определя, посредством използването на следните 
подкритерии: 

 качество на изпълнение; 
 разходи за изпълнение; 
 време за изпълнение; 
 други изисквания. 

4. Устойчивост – оценява потенциала на предприятието да задържи дълго 
евентуалното си предимство в съответната дейност. Критерият за оценка 
„Устойчивост“ се оценява по следните подкритерии: 

 способност на предприятието да поддържа дълго време 
предимството си; 
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 запазващо се значение на дейността за постигане на 
потребителско задоволство; 

 възможност за наподобяване от конкурентите. 
 

Наличието на няколко или много критерии затруднява оценката и избора, 
защото анализираните дейности ги удовлетворяват в различна степен. Това 
налага използване на такива методи за оценка и избор, които да премахнат 
или да сведат до минимум възможностите за грешки и субективизъм при 
вземане на крайните решения. Изборът на трябва да включва поредица от 
преценки и решения, които имат йерархична структура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 1. Йерархия на решенията при избор на дейност 

Етап 3. Определяне на относителната значимост на критериите за избор. 
 Критериите имат различна значимост за максимизиране на ползите на 

възложителите и за удовлетворяване на техните приоритети. Затова те трябва 
да имат различно тегло при вземане на решение за избор на дейност. 

Определянето на относителната значимост на критериите за избор 
започва с оценка по двойки на приоритетността им за възложителя. Тази 
приоритетност се определя от експертна група на възложителите, като се 
използва скалата за оценка посочена в таблица 1 [5]. 
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Таблица 1. Скала за определяне на значимостта на критериите по двойки 
 

Степен на значимост Цифров израз 
С еднакво значение 1 
          С между еднакво и средно значение 2 
Със средно значение 3 
           С между средно и голямо значение 4 
Със голямо значение 5 
          С между голямо и много голямо значение 6 
С много голямо значение 7 
           С между много голямо до екстремно голямо 
значение 

8 

С екстремно голямо значение 9 
 

Критериите, подкритериите и алтернативите от съответно ниво на 
йерархията на решенията се сравняват по двойки с оглед на значението им за 
реализация на следващото по-високо ниво от критерии и цели. Сравнението 
изразява относителната значимост (приоритетност) на един критерий спрямо 
друг за постигане на дадена цел или критерий от по-високо ниво. 

Определените по експертен път нива на относителна значимост трябва да 
бъдат проверени за достоверност. Ако тя не е в неоходимите граници, то 
оценките за значимост трябва да се преразгледат.  

Степента на достоверност на значимостта на сравняваните показатели се 
определя по следния начин: 

                                       
RI
CICR =                                  (1) 

Където: 
CR – показател за достоверност; 
CI – индекс на достоверност; 
RI – случайна величина. Определя се в зависимост от броя на сравняваните 
обекти (n) по следния начин [5]. 
 
n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 
 

                                       
1-n
n - аλCI =                                  (2) 

Където: аλ  - средна претеглена обща приоритетност. 
Сравненията се приемат за достоверни, когато 10,0CR [3]. 
Относителните значимости на критериите за избор на дейност от 

условния пример, определени чрез сравняване по двойки са показани в 
следната таблица: 
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Таблица 2. Определяне на значимостта  на критериите за избор на дейност по двойки 
 

Критерии Пазарен 
потенциал 

Наличие на 
ключова 

компетентност на 
предприятието 

Относителна 
позиция спрямо 
конкурентите 

Устойчивост 

Пазарен потенциал 1 1/3 1/2 3 
Наличие на ключова 
компетентност на 
предприятието 

3 1 1 3 

Относителна позиция 
спрямо конкурентите 2 1 1 2 

Устойчивост 1/3 1/3 1/2 1 
∑ 6.333 2.667 3 9 

 
Чрез разделяне на стойностите в отделните клетки на таблицата на 

сумите по съответните колони се получават нормализираните им стойности. 
След това тези стойности се осредняват по редове. Получените средни 
величини показват относителното тегло (значимост) на всеки от критериите. 
Резултатите могат да се видят в таблица 3. 

 
Таблица 3. Нормализирани стойности на значимостта   

на критериите за избор на дейност 
 

Критерии Пазарен 
потенциал 

Наличие на 
ключова 

компетентност на 
предприятието 

Относителна 
позиция спрямо 
конкурентите 

Устойчивост Средно 
тегло 

Пазарен потенциал 0.1579 0.125 0.1667 0.3333 0.196 

Наличие на ключова 
компетентност на 
предприятието 

0.4737 0.375 0.3333 0.3333 0.379 

Относителна 
позиция спрямо 
конкурентите 

0.3158 0.375 0.3333 0.2222 0.311 

Устойчивост 0.0526 0.125 0.1667 0.1111 0.114 
∑ 1 1 1 1 1 

 
От таблицата се вижда, че най-голяма относителна значимост, а 

следователно и най-голямо тегло при вземане на крайното решение за избор 
на дейност най-висок потенциал за постигане на конкурентно предимство 
има критерият „Наличие на ключова компетентност на предприятието ”.  

За определяне на достоверността на получените резултати е необходимо 
да се направят допълнителни изчисления. Първо се определя така нареченото 
„Сумарно тегло”, изразяващо общата приоритетност на критериите чрез 
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умножаване на матрицата на сравнителните значимости по двойки критерии 
със средното им нормализирано тегло: 
 

 
 
 
 
 

 
Следва определяне на „Претеглената обща приоритетност” на 

критериите, както е показано на таблица 4. 
 

Таблица 4. Определяне претеглената обща приоритетност на критериите 
 

Критерии Сумарно тегло 
(1) 

Средно тегло 
(2) 

Претеглената обща 
приоритетност 

(3=1/2) 
Пазарен потенциал 0.82 0.196 4.1837 

Наличие на ключова 
компетентност на 

предприятието 
1.62 0.379 4.2744 

Относителна позиция 
спрямо конкурентите 1.31 0.311 4.2122 

Устойчивост 0.461 0.114 4.0438 
∑ 16.7141 

 

1785,4
4

16,7141 а ==λ                     0595,0
14

41785,4
1-n
n - а

=
−
−

==
λCI  

 

    RI = 0,90                                       10,00661,0
90,0

0595,0
===

RI
CICR  

Следователно резултатите за относителната значимост на критериите са 
достоверни.  
 
Етап 4. Определяне на относителната значимост (теглата) на 
подкритериите за избор. 

Теглата на подкритериите на основните критерии за избор се определят 
по вече показания начин. 
Определяне на относителната значимост (теглата) на подкритериите на 
критерия за избор „Пазарен потенциал” 
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Таблица 5. Определяне на значимостта (приоритетността)  
на подкритериите по двойки 

 

Подкритерии 

Значение за 
осигуряване на 
потребителско 

задоволство 

Потенциал за 
увеличаване на 

продажбите 

Потенциална 
рентабилност 

Значение за осигуряване 
на потребителско 

задоволство 
1 3 1/2 

Потенциал за увеличаване 
на продажбите 1/3 1 1/4 

Потенциална рентабилност 2 4 1 
∑ 3.333 8 1.75 

 
Таблица 6. Нормализирани стойности на значимостта (приоритетността)  

на подкритериите  
 

 
Следователно, най-голяма относителна значимост, а следователно и най-

голямо тегло в рамките на критерия за избор „Пазарен потенциал ” има 
подкритерият „Потенциална рентабилност”. 
   

По подобен начин се определят теглата на подкритериите и на останалите 
основни критерии за избор на дейност с най-висок потенциал за постигане на 
конкурентно предимство (Виж таблица 7).  

 

 

 

Подкритерии 

Значение за 
осигуряване на 
потребителско 

задоволство 

Потенциал за 
увеличаване на 

продажбите 

Потенциална 
рентабилност 

Средно 
тегло 

Значение за 
осигуряване на 
потребителско 

задоволство 

0,3 0,375 0,2857 0,320 

Потенциал за 
увеличаване на 

продажбите 
0,0999 0,125 0,1428 0,123 

Потенциална 
рентабилност 0,6001 0,5 0,5715 0,557 

∑ 1 1 1 1 
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Таблица 7. Определяне на теглото на подкритериите на основните критерии за избор 
 

Критерии Подкритерии Средно тегло 

1.Пазарен потенциал 

1.1. Значение за осигуряване на потребителско 
задоволство 0.320 

1.2.  Потенциал за увеличаване на продажбите 0.123 
1.3.  Потенциална рентабилност. 0.557 

2.Наличие на ключова 
компетентност на 
предприятието 

2.1. Предприятието притежава специфични 
технологии, техники или методи, свързани с 
осъществяването на съответната дейност 

0.6667 

2.2. Предприятието притежава специфични 
знания/опит, свързани с осъществяването на 
съответната дейност 

0.3333 

3.Относителна позиция 
спрямо конкурентите 

3.1.   Качество на изпълнение; 0.394 
3.2. Разходи за изпълнение 0.375 
3.3. Време за изпълнение 0.157 
3.4. Други изисквания 0.074 

4.Устойчивост 

4.1. Способност на предприятието да поддържа 
дълго време предимството си 0.5390 

4.2. Запазващо се значение на дейността за 
постигане на потребителско задоволство 0.2973 

4.3. Възможност за наподобяване от конкурентите 0.1637 
 
Етап 5. Определяне на степента, в която дейностите удовлетворяват 
критериите за избор. 

Подходът за определяне на степента, в която дейностите удовлетворяват 
критериите за избор е сходен на подхода за определяне на относителните 
значимости на критериите, използван до тук. 

Обобщената оценка за степента, в която дейностите удовлетворяват 
критерия се определя с отчитане на степента на удовлетворяване на 
изграждащите го подкритерии и относителната значимост на тези 
подкритерии. т.е: 

 
Таблица 8. Сравнение на дейностите по двойки по отношение на подкритерия 

 „Значение за осигуряване на потребителско задоволство” 
 

Подкритерии Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

Дейност 1 1 2 3 

Дейност 2 1/2 1 1/3 
Дейност 3 1/3 3 1 

∑ 1.833 6 4.333 
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Таблица 9. Нормализирани стойности на степента на удовлетворяване на 
подкритерия „Значение за осигуряване на потребителско задоволство” 

 

Подкритерии Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 Средна степен на 
удовлетворяване 

Дейност 1 0.5456 0.3333 0.6924 0.5237 

Дейност 2 0.2727 0.1667 0.0768 0.1721 

Дейност 3 0.1818 0.5 0.2308 0.3042 

∑ 1 1 1 1 
 

От таблица 9 е видно, че Дейност 1 в най-висока степен удовлетворява 
подкритерия „Значение за осигуряване на потребителско задоволство”, т.е. 
Оц = 0.5237. 

В таблица 10 са показани степените, в които дейностите 1, 2 и 3 
удовлетворяват  подкритериите на основните критерии за избор. 

 
Таблица 10. Степен на удовлетворяване на подкритериите  

на основните критерии за избор 
 

Критерии Подкритерии 
Средна степен на удовлетворяване 

Дейност 1 Дейност 2 Дейност 3 

1. Пазарен потенциал 

1.1. Значение за осигуряване на 
потребителско задоволство 0.5237 0.1721 0.3042 

1.2.  Потенциал за увеличаване на 
продажбите 0.4670 0.3764 0.1566 

1.3.  Потенциална рентабилност. 0.25 0.25 0.5 

2. Наличие на ключова 
компетентност на 
предприятието 

2.1. Предприятието притежава 
специфични технологии, техники или 
методи, свързани с осъществяването 
на съответната дейност 

0.1638 0.2972 0.5390 

2.2. Предприятието притежава 
специфични знания/опит, свързани с 
осъществяването на съответната 
дейност 

0.5714 0.2857 0.1429 

3.Относителна позиция 
спрямо конкурентите 

3.1.   Качество на изпълнение; 0.5374 0.2680 0.1946 
3.2.    Разходи за изпълнение 0.6768 0.1925 0.1307 
3.3.    Време за изпълнение 0.5120 0.1279 0.3601 
3.4. Други изисквания 0.1038 0.2311 0.6651 

4.Устойчивост 

4.1. Способност на предприятието да 
поддържа дълго време предимството 
си 

0.1721 0.5237 0.3042 

4.2. Запазващо се значение на 
дейността за постигане на 
потребителско задоволство 

0.5 0.25 0.25 

4.3. Възможност за наподобяване от 
конкурентите 0.2394 0.6233 0.1373 
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Обобщаващата оценка за степента, в която дейностите удовлетворяват 
основните критерии а избор се определя по следния начин: 

 За критерия „Пазарен потенциал 
 

 X  0.320 +    Х   Х  0.557 =    
 

Изчисленията показват, че Дейност 3  в най-висока степен удовлетворява 
критерия „Пазарен потенциал”. Нейната обобщаваща оценка е 0,396 

 За критерия „Наличие на ключова компетентност на 
предприятието” 
 

 X  0.6667 +    Х =    
 
 За критерия „Относителна позиция спрямо конкурентите” 

 X 0.394+ Х  Х  0.157  +  = 
 За критерия „Устойчивост”  

 X  0.5390 +    Х   Х  0.1637 =   
 
Етап 6. Определяне на обобщаващите оценки за степента, в която 
дейностите удовлетворяват критериите за избор   

Обобщаващите оценки за степента, в която дейностите удовлетворяват 
критериите на за избор се определят с отчитане на общите оценки за степента 
на удовлетворяване на отделните критерии и относителната значимост на 
тези критерии. Т.е: 

 X 0.196+ Х Х 0.311+  = 

 Изчисленията показват, че Дейност 1 в най-висока степен 
удовлетворява едновременно всички критерии за избор на дейност с най-
висок потенциал за постигане на конкурентно предимство, което означава, че 
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фирмените усилия трябва да бъдат насочени именно към доразвиване и 
подобряване  на точно тази дейност.  

3. Заключение 
Демонстрираният подход за определяне на потенциала на фирмените 

дейности за постигане на конкурентно предимство има редица предимства 
пред сега съществуващата практика. Той е полезен инструмент за избор на 
дейност при използване на множество критерии и особено, когато критериите 
имат и подкритерии. Той ще намали субективизма в оценките. Използването 
му би могло да подпомогне ръководителите при вземане на правилни 
решения за усъвършенстване на дейността на предприятията и повишаване 
на тяхната конкурентоспособност. 

На негова основа може да се разработи програмен продукт (софтуер), с 
използването, на който значително ще се улесни и ускори оценката и избора 
на фирмени дейности с потенциал за постигане на конкурентно предимство. 
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Abstract. The object of this paper is to explore and analyze opportunities to increase the 
level of consumer satisfaction in the process of courier services delivery through use of 
CRM systems. The determinants of customers' choice of courier companies are found out. 
The key determinants are leaded out and ranked. By applying Analysis of Variance 
(ANOVA) there are proved that there is a statistically significant dependence between the 
implementation of CRM and the customer satisfaction. 
Keywords: Courier Services, Courier operators, Determinants of customers' choice, 
Customer satisfaction levels. 
 
1. Въведение 

На съвременния етап от развитието на пазара на куриерски услуги се 
наблюдават редица количествени и качествени промени. Характерно за 
куриерските услуги в България е налагането на глобалната тенденция към 
значително количествено превишаване на предлагането над търсенето. В 
следствие на това куриерските оператори се развиват в условията на силно 
конкурентна бизнес среда. Данните от годишните доклади на Комисия за 
регулиране на съобщенията (КРС) показват, че през последните години (за 
периода 2005 г. – 2012 г.) секторът на куриерските услуги се развива 
изключително динамично. За посочения период броят на регистрираните 
оператори, предоставящи куриерски услуги и реализираните приходи са се 
увеличили с над 2 пъти. 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 
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клиентите, известни също с английската си абревиатура CRM (Customer 
Relationship Management). 

Целта на настоящата разработката е да се изследват и анализират 
възможностите за повишаване на нивото на потребителска удовлетвореност 
при предоставяне на куриерски услуги, чрез приложение на CRM системи, 
като предпоставка за създаване на устойчиви конкурентни предимства на 
операторите. 

Задачите, които следва да се решат са: (1) да се изведат факторите 
определящи избора на конкретен куриерски оператор от страна на 
индивидуалните потребители на куриерски услуги; (2) да се ранжират 
изведените факторите по значимост; (3) да се изучи взаимовръзката 
(корелацията) между нивото на потребителска удовлетвореност и изведените 
фактори; (4) да се установи наличие на статистически значима зависимост 
между използването на CRM системи от куриерските оператори и нивото на 
потребителска удовлетвореност. 

Във връзка с поставената цел са използвани част от получените 
резултати от проведено анкетно проучване на индивидуалните потребителите 
на куриерски услуги на територията на страната. 

 
2. Методика на изследването 

Методиката на изследването е подчинена на поставената цел, 
формулираните работни хипотези и е разработена на основата на предходни 
изследвания по проблема. 

Обект на изследването са индивидуалните потребители на куриерски 
услуги на територията на България. Предмет на изследването е нивото на 
потребителска удовлетвореност от предоставянето на куриерски услуги от 
регистрираните оператори в страната. Изследването е направено на базата на 
разработена анкетна карта. За събирането на данните е използвана интернет 
базирана система за анкетиране (http://www.surveygizmo.com/). 

Структура на анкетата. Анкетата се състои от четири логически 
свързани блока, като първите 7 въпроса (ID:1-ID:7) са въвеждащи (свързани с 
честотата на ползване на куриерски услуги, видовете използвани услуги, 
предпочитан куриерски оператор и др.), въпросите от ID:8 до ID:14 оценяват 
нивото на потребителска удовлетвореност по определени показатели, 
въпросите от ID:15 до ID:17 оценяват съответствието между очакванията и 
възприятията на индивидуалните потребители, последният блок от въпроси 
определя профила на анкетираните (ID:18-ID:21). 

Видове въпроси и скали. В анкетната карта има два отворени въвеждащи 
въпроси, останалите въпроси са затворени. За същинската част на анкетата са 
използвани две скали – номинална и рангова. При ранговата скала са 
използвани две разновидности на скалиране - пет и седем-степенна скала на 
Ликерт с етикиране в зависимост от въпросите. 
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Обем на извадката. Към месец декември 2013 г. населението на 
България, по данни на Националния статистически институт, е N=7 289 383 
души. Според апарата на математическата статистика при ниво на значимост 
α=0,05 и пределно допустима грешка ε=0,10 минималния обем на извадката 
трябва да бъде 96 [1]. Поради невъзможността за създаване на извадка, която 
да отговаря на изискванията за пълен случаен подбор, е използвана т.нар. 
„извадка според отзовалите се“. Броят на върнатите и валидни анкетни карти 
е 142. 

Обработка на данните и проверка на хипотезата. Статистическият 
апарат включва изчисляване на средни стойности и стандартни отклонения; 
изучаване на взаимовръзката (корелацията) между два параметъра, чрез 
коефициента на рангова корелация на Спирман (Spearman ρ); проверка на 
равенство на дисперсиите във формираните групи респонденти, чрез F-тест, 
на чиято основа да се проверят изведените хипотези. 
 
3. Фактори за избор на куриерски оператор 

Анализът на получените резултати от проучването показва, че ключовите 
фактори за избор на куриерски оператор от страна на индивидуалните 
потребителите са: (a) гарантиране на сигурността на пратките; (b) 
компетентност при изпълнение на услугата; (c) наличие и лесен достъп до 
актуална информация за услугите; (d) индивидуален подход при 
обслужването; (e) отношение на служителите, при изпълнение на услугата; 
(f) срокове за изпълнение на услугата; (g) възможност за промяна на услугата 
в съответствие с индивидуалните изисквания и потребности; (h) цени на 
услугите. 

За ранжиране на изведените фактори по значимост е използван метода 
на Борда, съгласно който ако се ранжират N фактора, ранжираният на 
последно място не получава точки. Факторът на предпоследно място 
получава 1 точка. Процесът на точкуване продължава до присвояването на N-
1 точки на фактора, който е поставен на първо място [2]. Получените 
резултати са представени чрез честотна матрица (Таблица 1), която показва 
колко респонденти поставят всеки от изброените по-горе фактори на петте 
места на ранжиране и точките, с които се оценява всяка рангова позиция. 

Като определящи за избор на куриерски оператор индивидуалните 
потребителите посочват факторите: (g) възможност за промяна на услугата в 
съответствие с индивидуалните изисквания и потребности, (a) гарантиране на 
сигурността на пратките; (c) наличие и лесен достъп до актуална информация 
за услугите и (h) цени на услугите. Получените резултати съответстват с 
резултатите от проучвания в Испания и Малайзия, при които при приложение 
на “Logistic Service Quality“ модела за оценка на потребителската 
удовлетвореност от предоставяните куриерски услуги се констатира, че 
основните фактори за удовлетвореност на потребителите са 
акуратност/условия на доставката (съобразяване с индивидуалните 
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изисквания на потребителите и сигурност на доставките) и качество на 
предоставяната информация [3, 4].  

 
Таблица 1. Честотна матрица на факторите за избор на куриерски оператор 

Ранг 
Фактори 

Точки a b c d e f g h 
Първи ранг 99 61 80 70 69 58 118 79 4 
Втори ранг 33 60 39 53 51 51 17 44 3 
Трети ранг 8 17 19 15 20 29 6 13 2 

Четвърти ранг 2 4 4 3 2 3 0 5 1 
Пети ранг 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

Общо за фактора 513 462 479 472 471 466 535 479  
 
При изучаване на взаимовръзката (корелацията) между два параметъра е 

използван коефициентът на рангова корелация на Спирман.  
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(1) 
където D е разликата между ранговете на съответстващите стойности на 

Xi и Yi; n е обема на извадката. 
Достоверността на коефициента ρ се проверява с помощта на неговата 

таблична критична стойност ρst, когато Но:ρ=0 няма корелация между 
изследваните параметри и следователно емпиричният коефициент може да се 
счита за случаен. В случай, че стойността на изчисления по данни от 
извадката коефициент на корелация е по-малък от критичната стойност, за 
вярна се приема нулевата хипотеза, която твърди, че няма зависимост между 
променливите величини. 

Хипотезата Но се проверява по t - критерия на Стюдънт, който се 
пресмята по зависимостта: 

p

n
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(2) 
където n е броят на реализациите на непараметричните показатели Xi и 

Yi. 
Ако стойността на t е по-голяма от критичната стойност на критерия при 

степени на свобода k=n-2 и равнище на значимост α, хипотезата Но се 
отхвърля. 

В резултат на данните получени от анкетното проучване са изследвани 
n=142 броя индивидуални клиенти на куриерски услуги, като са зададени 
въпроси от затворен тип, а измерването на удовлетвореността и важността на 
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факторите е извършено чрез скала на Ликерт. В Таблица №2 са представени 
част от получените данни. 

 
Таблица 2. Отговори и изчислени характеристики от анкетния формуляр 

Гарантиране на сигурността на пратките 
Наличие и лесен достъп до 
актуална информация за 

услугите 

Възможност за промяна на 
услугата в съответствие с 

индивидуалните изисквания и 
потребности 

Отговори Брой Ранг Съвкупен 
бал Брой Ранг Съвкупен 

бал Брой Ранг Съвкупен 
бал 

Съвсем маловажен 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
Маловажен 2 2 4 4 2 8 0 2 0 

Средно 8 3 24 19 3 57 6 3 18 
Важен 33 4 132 39 4 156 17 4 68 

Много важен 99 5 495 80 5 400 118 5 590 
Общо 142  655 142  621 142  677 

Оценка   4,61   4,37   4,77 
 

Издигнати са следните статистически хипотези: 
SH1: Нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на 

куриерски услуги зависи от гарантирането на сигурността на пратките от 
куриерският оператор; 

SH2: Нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на 
куриерски услуги зависи от наличието и лесният достъп до информация за 
предоставяните от оператора услуги; 

SH3: Нивото на потребителска удовлетвореност при предоставяне на 
куриерски услуги зависи от възможността за промяна на услугите в 
съответствие с индивидуалните изисквания на потребителите. 

Проверката на горните статистически хипотези се извършва чрез 
зависимости (1) и (2). Изчисленията са представени в Таблица 3. 
Изчисленията са извършени със статистически калкулатор [5]. 

 
Таблица 3. Резултати от извършена проверка на статистически  

хипотези при равнище на значимост α=0,05  

№ Коеф. Стойност Критерий Изчислена 
стойност 

Степени 
на свобода 

Критична 
стойност Решение 

SH1 ρ 0,81 t 16,36 k=140 1,960 H0:ρ=0 се 
отхвърля 

SH2 ρ 0,88 t 28,26 k=140 1,960 H0:ρ=0 се 
отхвърля 

SH3 ρ 0,67 t 10,82 k=140 1,960 H0:ρ=0 се 
отхвърля 

 
Получените резултати дават основание да се твърди, че съществува 

корелация между нивото на потребителска удовлетвореност и факторите: 
гарантиране на сигурността на пратките, наличие и лесен достъп до 
информация за предлаганите услуги и възможността за промяна на услугата в 
съответствие с индивидуалните изисквания на потребителите. 
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Големи възможности за подобряване на по-горе изведените фактори 
предлагат съвременните информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ). По-голямата част от фирмите работят върху осъвременяване на 
софтуера, който използват, за да постигнат възможно най-висока скорост на 
обмен на информация и сигурност за клиентите. 

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. Това налага куриерските оператори да 
бъдат все по-иновативни и по-гъвкави, като залагат на оптимално 
задоволяване на потребностите на клиентите. Решенията в тази посока са 
насочени към управление и моделиране на информационните процеси чрез 
въвеждане 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. 

По своята същност CRM представлява обща концепция и бизнес 
стратегия за развитие и поддържане на взаимоотношенията с клиентите на 
компанията. 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 [6]. 
 
4.    Приложение на CRM системите в сферата на куриерските услуги 

Направеният по-долу анализ се базира на резултати, получени от 
проведено анкетно проучване с обект - куриерските оператори в страната, 
разполагащи с функциониращ сайт към месец Септември 2013 г. (56 
оператора) и в частност съществуващите практики, свързани със CRM 
системите. Анкетните карти (съдържащи 8 въпроса) бяха изпратени по 
електронна поща до ръководствата на 56 куриерски оператори. Броят на 
върнатите и валидни анкети е 30. 

Получените данни показват, че 37% от включените в проучването 
куриерски фирми вече ползват CRM системи, 26% планират внедряването на 
такава система в близко бъдеще и 37% не разполагат с такава система и не 
предвиждат предприемане на действия за внедряване (Фиг. 1). 

По данни на Алфа Рисърч инвестициите в CRM системи не са приоритет 
в управлението на компаниите от всички сектори 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%. 
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Фиг. 1. Използване на CRM системи от куриерските оператори в страната 

 
Като основна причина за изведеното изпреварващо използване на CRM 

системи в сферата на куриерските услуги в сравнение с останалите бизнес 
сектори можем да посочим спецификата на куриерските услуги и 
възможностите за управление и моделиране на информационните процеси с 
цел по пълно отговаряне на изискванията на потребителите. 

Разпределението на куриерските оператори, използващи CRM системи 
по критерия „брой на персонала“1, е представено на Фиг. 2. 

27% 55%
55%

   

     

   

 
Фиг. 2. Разпределение на регистрираните куриерски оператори, използващи 

CRM системи, по критерия „брой на персонала“ 
 
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 както вътрешни така и международни 
куриерски услуги. Следователно въвеждането на CRM системи от 
куриерските оператори се отразява на качеството на услугите и 
обслужването, и по този начин дава предимство на организациите в рамките 
на конкурентни цени. 

1 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“. 
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Събраната емпирична информация показва, че CRM системите са също 
широко използвани и от малките и средни куриерски оператори, с персонал 
до 250 души. В сравнение с другите икономически сектори, където едва 20% 
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 [7]. 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. Търсенето на нови подходи при 
насърчаването на продажбите е свързано със значително повишаване 
качеството на предоставяната информация и формиране 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, проектиране и планиране на 
производствения процес на услугите, което при по-малките куриерски 
оператори е изключително важно. 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. 
 
5.    Дисперсионен анализ 

За определяне на зависимостта между приложението на CRM системите 
при предоставяне на куриерски услуги и нивото на потребителска 
удовлетвореност е използван дисперсионен анализ – ANOVA (ANalysis Of 
VAriance). Заложени са две хипотези: 

Но: няма статистически значима зависимост между използването на 
CRM системите в сферата на куриерските услуги и нивото на потребителска 
удовлетвореност; 

Н1: приложението на CRM системите в сферата на куриерските услуги 
води до повишаване на потребителска удовлетвореност. 

Тук независимата променлива отразява наличието/отсъствието на CRM 
система в съответния куриерски оператор, зависимата променлива - нивото 
на потребителска удовлетвореност. В резултат на това се формират две групи 
куриерски оператори – прилагащи CRM системи, и такива, които не 
използват CRM при обслужване на клиентите. За определяне на нивото на 
потребителска удовлетвореност е използвана петстепенна скала на Ликерт. 
Куриерските оператори са оценени от индивидуалните потребителите по 
отношение на тяхната удовлетвореност от условията на доставка и 
качеството на предоставяната информация с оценки от 1 (неудовлетворен) до 
5 (напълно удовлетворен). 

Процедурата за проверка на горната нулева хипотеза Но срещу указаната 
алтернатива Н1 се базира на дисперсионен анализ на измерванията на 
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зависимата променлива. При този анализ общата дисперсия на измерванията 
се разлага на две съставящи. Тези две части на дисперсията са: 

(1) дисперсия на измерванията вътре в дадените k групи MSwithin 
(вътрегрупова дисперсия); 

(2) дисперсия между груповите средни и общата средна MSbetween 
(междугрупова дисперсия). 

Нулевата хипотеза се проверява чрез отношението на оценката на 
междугруповата и вътрегруповата дисперсия. Емпиричният критерий F, 
получен чрез това съпоставяне се сравнява с теоретичен критерий Fst. Това 
сравнение дава основание да се приеме или отхвърли нулевата хипотеза. 
Стойността на теоретичния критерий се определя в зависимост от степените 
на свобода (dfwithin, dfbetween) и равнището на значимост (α), като се използват 
статистически таблици за F-разпределение. 

Правило за проверка на хипотези: 
• ако F ≥ Fst – нулевата хипотеза се отхвърля; 
• при F <Fst – нулевата хипотеза се приема за вярна. 
Теоретичният критерий Fst при възприето равнище на значимост α = 0,01 

и степени на свобода, съответно: dfwithin = 20 и dfbetween = 1, възлиза на 8,10 [8]. 
 

Таблица 4. Изчисляване на сумите от квадратите при еднофакторна ANOVA 

withinSSbetweenSSSStotal +=  = 15,01                                                              Степени на свобода 

( )∑
=

∑
=

−=
k

j

jn

i jxijxWSS
1 1

2
= 4,78                                                                                  withindf = n-k 

( )∑
=

∑
=

−=
k

j

jn

i
xjxBSS

1 1

2
= 10,23                                                                                 betweendf  = k-1 

 

Таблица 5. ANOVA Таблица 
Източник 

на дисперсия SS df MS F Fst 

Вътрегрупова 
дисперсия 4,78 20 

withindf

withinSS
withinMS = = 0,24 

withinMS

betweenMS
F = = 42,76 8,10 

Междугрупова 
дисперсия 

 
10,23 1 

betweendf

betweenSS
betweenMS = = 10,23   

Обща 15,01 21    
 
Получените резултати (42,76>8,10) дават основание да се отхвърли 

нулевата хипотеза Н0 в полза на алтернативната Н1. Следователно 
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съществува статистически значима зависимост между приложението на CRM 
системите и нивото на потребителска удовлетвореност. С 99% степен на 
сигурност може да се твърди, че използването на CRM системи води до 
повишаване на потребителската удовлетвореност при предоставяне на 
куриерски услуги. 

 
6.    Заключение 

Въз основа на проведеното проучването могат да се направят следните 
изводи: (1) приоритетно значение при избора на оператор индивидуалните 
потребители поставя върху възможността за промяна на услугата в 
съответствие с индивидуалните изисквания и потребности, гарантирането на 
сигурността на пратките; наличието и лесния достъп до актуална 
информация за услугите и цените на услугите; (2) при изследването на 
статистическите хипотези, е доказано, че съществува корелация между 
нивото на потребителска удовлетвореност и изведените ключови фактори за 
избор на курирески оператор; (3) поради нарастващите очаквания и 
изисквания на индивидуалните потребителите определящо при избора на 
оператор е възможността за промяна на услугите в съответствие с 
изискванията на конкретния потребител, това налага засилена комуникация 
между клиентите и оператора; (4) големи възможности за подобряване на 
условията на доставка и качеството на предоставяната информация предлагат 
CRM системите; (5) съвременните CRM системите осигуряват на своите 
потребители огромни конкурентни предимства, което води до повишаване на 
потребителската удовлетвореност. 
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Abstract: Carrying out negotiations is a mandatory skill for entrepreneurs and managers of 
Bulgarian enterprises, who face the need of increasing the competitiveness of their 
businesses. Given the conditions of the dynamically changing business environment, the 
importance of carrying on negotiations grows, as coupled with the growing accessory 
difficulties and errors. These difficulties and errors constitute  namely the subject of the 
survey as presented in this paper, with the author having come up with proposals for ways of 
ruling them out. 
Keywords: life cycle of the negotiation process, strategy, tactics, technique, the dilemma 
of the negotiator. 
 
1. Въведение 

Преговорите са неотделима част от ежедневието на всяка фирма, което 
превръща умението за водене на преговори в отличителна характеристика на 
успешния предприемач и мениджър. Динамиката на бизнес средата и 
растящата конкуренция на национално ниво определят необходимостта от 
непрекъснато адаптиране на стратегиите, тактиките и техниките за водене на 
преговори към променените условия на реалната бизнес практика. 

Целта на доклада е да разкрие същността на процеса на водене на 
преговори, както  и някои от трудностите и грешките в реалната практика на 
преговорите, като посочи начини за отстраняването им. 

За реализация на целта е проведено изследване с 500 участници 
(предприемачи, притежаващи собствен бизнес, мениджъри, упълномощени 
представители на фирмата) за периода – януари 2012 - януари 2014 г. от 
секторите: машиностроене, метални изделия,  оптика и електроника, 
производството на храни, облекло, фармацевтика и  услуги. 

Изследователските задачи са свързани с описване същността на 
жизнения цикъл, стратегиите, тактиките и техниките на преговорния процес. 

Предметът на изследването е процеса на водене на преговори между 
предприятията в България – трудностите и грешките, а обектът – 
участниците в преговорния процес. Методите, които са използвани са анкета 
и интервю. 
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2. Какво представлява  процеса на водене на преговори? 
В специализираната литература има много определения и тълкувания на  

преговорите. Ако резюмираме същността на различните дефиниции, можем 
да обобщим, че преговорите са средството, с чиято помощ хората 
преодоляват различията помежду си. Воденето на преговорите означава да 
търсиш взаимно споразумение чрез диалог. Да се преговаря, значи да се 
действа, да се задвижват нещата, да се разменя — то е обратното на 
инерцията [1].  

Процесът на водене на преговори е разгледан и описан детайлно и ясно в 
статията „ Стратегии за водене на преговори в мултикултурна бизнес среда” 
[2]. Трите основни фази на жизнения цикъл на преговорите са: планиране, 
изпълнение и оценка. През първата фаза се анализират проблемите и 
нуждите, идентифицират се целите и интересите на страните по преговорите; 
опознава се опонента, осъществява се избор на стратегия, техника и тактика. 
По време на следващите фази се провежда изпълнението в реални условия и 
се преценява доколко са успешни преговорите. Оттук в зависимост от 
получените обратни връзки се правят необходими корекции по отделни фази.  
За по-добра илюстрация на процеса на водене на преговори и основните му 
съставни елементи първо ще разгледаме жизнения цикъл на процеса на 
преговорите (фигура 1). 

 
 

Фиг. 1. Жизнен цикъл на процеса на водене на преговори [3] 

В горепосочената статия много синтезирано е изяснена разликата между 
понятията „стратегия”, „техника” и „тактика”, илюстрирана в таблица 1. 
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Планиране Оценка 
Сключване на 
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Оценка 

Преговори 

Избор на тактика 

Или нов етап 

Предвиждане действията на другата страна 

Избор на цели 

Избор на стратегии 

Анализ на нуждите 

Осъзнаване на конфликта 
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Таблица 1. Разлики между стратегия, техника и тактика в преговорите 

Ниво Определения Примери 
Стратегическо „Големи” маневри Нападение – отбрана 

Пряко – непряко (заобиколно) 
Сътрудничество – Конкуренция 
(сблъсък) 
Глобалност – малки стъпки 

Техническо „Класически” 
маневри 

Точка по точка 
Размяна) замяна 
Обобщение 
Лъжа срещу истина 
Сценарии 
Очертаване на позиции 

Тактическо „Схватки” 
„Подмолни” акции 

Заплахи 
Свършен факт 
Закотвяне 
Блъф 
Обещания 
Сондиране 
Слагане в скоби 
Споразумения с последствия 
Алтернатива 
„Празен стол” (имитация) 

Източник: Лароша, П., Преговорите – пълно ръководство за безупречни и печеливши 
преговори, изд. „Принцепс”, С., 2002, с. 238 

В специализираната литература са посочени ограничен брой стратегии 
(5-6), десетина техники и повече от двеста тактики.  

Стратегиите в преговорите се съсредоточават върху целите, които трябва 
да се постигнат и решаващите стъпки за това; техниките отговарят на начина, 
по който преговарящият ще третира предмета и с помощта на който ще 
борави с темите на преговорите, а тактиките – на конкретните действия, с 
помощта на които обикновено преговарящият внимателно преценява и 
заобикаля препятствията и които произтичат от възприетата стратегия. 

Изборът на стратегия за водене на бизнес преговори  зависи от вида на 
преговорите - интеграционни или дистрибуционни. В литературата по бизнес 
преговори първите две разновидности се срещат още под наименованията 
„win-win” (интеграционни) и „win-lose” (дистрибуционни). [2] 

Интеграционните преговори се водят за постигане на споразумение по 
множество проблеми: при тях страните едновременно създават стойност чрез  
съвместяване на интересите си и се борят за по-изгодната й подялба. 
Дистрибуционните преговори се водят за постигане на споразумение по един 
проблем; основната цел е кой ще поиска по-голяма стойност: колкото повече 
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взема едната страна, толкова по-малко получава другата; едната страна по 
преговорите се опитва да минимизира даваното от нея,  отсрещната страна се 
стреми към максимизиране на получаваното от нея [2]  . 

Дилемата на преговарящия е ситуация, в която попадат страните с 
различни цели и намерения в преговорния процес. Преговарящите трябва да 
решат коя игра да предпочетат: агресивни опити да се спечели дадена 
стойност – обект на преговорите (при което има опасност и от значими 
загуби) или сътрудничество с другата страна . Решението зависи от типа на 
преговарящия: дали той се съсредоточава основно върху резултата, или върху 
отношенията с другите. В зависимост от тези два критерия се обособяват 4 
профила на преговарящите, към които обикновено се прибавя един 
балансиран профил (фигура 2): 

 

 
 

Фиг. 2. Решетка на Томас – Килман 
Източник: Лароша, П. Преговорите – пълно ръководство за безупречни и 

печеливши преговори, изд. „Принцепс”, С., 2002, с.50; с. 352-353. 
Представените профили могат да бъдат променливи във времето. 

Причина за промяната може да бъда както спецификата на  дадената 
ситуация, така и някой преговарящ. Познаването на профилите спомага по-
добре да се схване поведението на събеседника и да се потърси успешен 
подход към него. 
 
3.    Резултати от изследването 

Дотук, разгледахме систематизирано същността на жизнения цикъл на 
процеса на водене на преговори, стратегиите, тактиките, техниките и 
видовете преговори, тъй като те са в пряка зависимост с трудностите и 
грешките, съпътстващи преговорите. 
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Резултат Решетка на Томас - Килман 
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Анализът на резултатите от изследването показва, че участниците 
подреждат срещаните трудности при воденето на преговорите по степен на 
важност, както следва: 
- отсъствие на информация – 70%; 
- липса на доверие – 65%; 
- проблеми в комуникацията – 62%; 
- структурни спънки – 45%; 
- културни и полови различия – 20%. 

Проведените интервюта с участниците в изследването ни дават 
възможност да поясним посочените трудности. 

Отсъствие на информация е трудност, посочена от най-много 
преговарящи. Те нямат яснота за интересите на другата страна – какво точно 
предлага и иска. Обясненията на интервюираните са свързани със страх от 
разкриване на слабите страни, както и от проява на дребнава хитрост, 
изразяваща се в изчакване на другата страна да започне първа „свалянето на 
картите”. Предприемачите и бизнесмените окачествяват това поведение като 
типично за българския манталитет, на базата на сравнение с проведени 
преговори с представители от други страни. 

В специализираната литература се посочват начини за преодоляване на 
често споделяните трудности при преговорния процес. [4] Така например, 
решението на тази дилема е внимателен, взаимен и нарастващ обмен на 
информация. Едната страна поема известен риск и разкрива част от 
информацията за интересите си. Веднага след това спира с откровенията и 
предлага на другата страна да разкаже за техните интереси. Процесът 
продължава, всяка от страните разкрива все повече за исканията си и 
предложенията и по този начин се създава климат на доверие за откриване на 
интересите. 

Липсата на доверие е сериозна спънка пред постигането на 
споразумение. Начините за отстраняването й са: изискване на документация 
в подкрепа на техните изявления; подчертаване, че условията на сделката ще 
зависи изцяло от точността на посочената документация; настояване за пълна 
прозрачност при изпълнението на договорените условия; изискване за 
осигурителни механизми – гаранционен депозит или финансови санкции при 
неизпълнение на договора. 

Проблемите в комуникацията са посочени като трета по важност спънка. 
Те биха могли да се  отстранят, чрез поставяне на изискване всеки екип да се 
ръководи от опитен комуникиращ. Необходимо е също активно изслушване, 
документиране на постигнатия напредък и установяване на реален диалог 
между страните. 

Структурните спънки се изразяват в отсъствието на важни участници от 
преговорите или присъствието на хора, които не са компетентни и само 
затрудняват провеждането им. Друго структурно препятствие може да е 
прекалено дълга продължителност на преговорите. В тези случаи с цел 
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отстраняването им е необходимо да се създаде атмосфера на обединение на 
мнозинството срещу хората, които възпрепятстват преговорите. Покана за 
напускане е едно от средствата, които могат да се използват. За да се 
отстрани прекалено дългата продължителност на воденето на преговорите 
обикновено се включва събитие, предизвикващо действие. Например, краен 
срок за подписване на договор или продължителност на отделните заседания. 

Културните и половите различия могат да се превърнат в спънки по пътя 
на постигане на споразумението. Най-често те се изразяват в сблъсък на 
фирми с различна организационна култура (например, бюрократична срещу 
предприемаческа). Сравнително рядко участниците в изследването  твърдят, 
че жените-преговарящи трудно управляват конфликтните ситуации. Съветите 
за отстраняване на тези трудности са свързани с предварителна подготовка за 
организационната култура и придобиване на нагласи за реални очаквания за 
изход от преговорите. 

По отношение на най-често допусканите грешки от преговарящите, 
анализът на резултатите от изследването дава възможност да ги подредим по 
следния начин: 
- недостатъчно добра подготовка – 65%; 
- недостатъчно добре подбрани стратегии, тактики и техники – 60%; 
- нереални очаквания – 45%; 
- прекалено самочувствие – 45%; 
- неконтролирани емоции – 35%. 

С проведените интервюта с участниците се постига изясняването на 
посочените грешки.  

Недостатъчно добрата подготовка се свързва с:  
- непознаване с действащото законодателство, свързано с предмета, 

последиците и ограничителните условия. Тази чест отнема много време, 
свързана е с изчитането на информация в печатни издания и интернет.  

- неизясняване на нашите изходни позиции, от които тръгваме да 
преговаряме. Изготвят се хипотези за пазара, конкурентите, контрагентите 
(реални, потенциални и желани);  

- липса на представа за желания образ на крайния резултат от 
преговорите в материални изражения. 

Недостатъчно добре подбраните стратегии, тактики и техники произтича 
от първата грешка – липсва необходимата информация за избор на точните 
стратегии, тактики и техники. Няма яснота за целите, които трябва да се 
постигнат и оттам – за начина и конкретните действия, които е 
целесъобразно да се предприемат. 

Нереалните очаквания са често допускана грешка в хода на водене на 
преговорите, затрудняваща постигането на споразумение. Би могла да се 
избегне като се проведе информационен диалог, който осведомява страната с 
нереалните очаквания за действителната ситуация – откровен разговор за 
реалните параметри на договора, които могат да се постигнат. 
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Прекаленото самочувствие на страните по преговорния процес е също 
често допускана грешка, при която не се вижда нито опасността, нито 
благоприятните възможности. Участниците в изследването потвърждават, че 
поради допускане на тази грешка, те отхвърлят предварителното 
споразумение и разчитат на съда. 

При неконтролираните емоции, преговарящите страни престават да 
търсят логиката и рационалните си интереси. Тяхна основна цел става 
нанасянето на щети на другата страна. 

Безспорно, в процеса на водене на преговори се допускат и редица други 
грешки, но тези са посочени като най-често повтаряните от преговарящите 
страни. 

 
4. Заключение 

Ако обобщим, резултатите от анализа, можем да направим следните 
изводи: 
1. Най-често срещаните трудности при воденето на преговорите са:  
отсъствие на информация;  липса на доверие;  проблеми в комуникацията;  
структурни спънки;  културни и полови различия. 
2. Най-често допусканите грешки от страна на преговарящите са: 
недостатъчно добра подготовка; недостатъчно добре подбрани стратегии, 
тактики и техники;  нереални очаквания; прекалено самочувствие;  
неконтролирани емоции. 

Резултатите от анализа показват, че все още участниците в преговори 
между отделните фирми в България срещат значителни трудности и допускат 
грешки. 

Воденето на успешни преговори е изкуство, за което се изисква сложна 
комбинация от качества на преговарящите и познание за прилагането им в 
практиката на бизнес преговорите.  
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Abstract: The dynamic and highly competitive business environment of the companies in 
the hosiery sector, especially for the period after 2008, has set serious challenges in front of 
their management. An opportunity for increasing their competitiveness is good forecasting, 
which would help to avoid wrong decisions, to protect from improper investment and losses, 
to meet customer demand at the maximum possible extent. However, forecasting would only 
be successful if all marketing channel members are actively involved in it.  
Ke words: forecasting , planning, hosiery , marketing channel. 
 
1. Въведение 

Основна функция на мениджмънта въобщe,в това число и за 
маркетинговите канали и мрежи е планирането. Тясна връзка с планирането 
има прогнозирането.Това е упрвленска дейност,която може да се дефинира 
като ..” научно обоснован метод,за предвиждане на бъдещи тенденции в хода 
на икономически и въобще социални процеси, с цел разработване на 
максимално  точни предвиждания за бъдещи състояния „ [2].Като 
предпоставка за качествено планиране прогнозирането има важна роля за 
осигуряване на висока конкурентносбособност на всяка една компания и 
нейното устойчиво развитие. 

Обект на прогнозиране са всички,страни, показатели,отнасящи се към 
основните дейности в една компания- продажби, инвестиции, персонал, 
финанси  и др.   

 
2. Изложение 

Първият въпрос на който трябва да се отговори е  необходимо ли е 
прогнозирането за компаниите занимаващи се с производството и 
реализацията ва чорапани изделия. 

Категоричния отговор е да. 
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Нарастващата динамика на бизнес средата, усложняващата се и  
изостряща конкурентна обстановка в бранша са основна причина за 
необходимостта от тази  дейност. 

  Необходимстта се увеличава и от голямото разнообразие на 
продукцията,растящата вътрешно и външна  конкуренция, а  така и от 
силната зависимост на обема на продажбите от различни външни фактори. 

 Към тази група стоки се отнася голямо разнобразие от изделия, 
различаващи се помежду по различни признаци в т.ч.: 

- демографски – мъжки,дамски и детски 
 -използван материл- помучни ,вълнени, полиамидни, бамбукови и др. 
 - геометрия- терлици ,чорапи с къс и обикновен конч, три четвърти, 

дълги ,чорапогашници, клинове и др. 
- плетка- тладки, дерби ,с бродерия и др. 
 - цветове и др. 
Това голямо разнобразие поставя редица проблеми пред управлението на 

компаниите от този бранш свързани с  разработването на производствените  
им програми,осигуряването на необходимите материали и други 
консумативи  като ластици,етикети, опаковки и др. 

 С произсводството на чорапени изделия в страната  са заангажирини  
над 2000 човека, работещи в над  30 компании. Концетрирани са основно във 
Русе и Сливен,където се намираха преди  1989 г. двете предприятия, 
занимниващи с такова производство – „Фазан”- Русе и «Тони»  - Сливен, 
както и в София –  основно за дамски  чорапагащи- «Лейди» С течение на 
времето такива производства се появиха и във Велико Търново,Варна, 
Момчиломци, Стара Загора, Кърджали, Благоевград и др. Реализирането на 
продукцията се извършва основно по три направления: 

- износ ,основно за страни от ЕС 
-  появилите се вериги от хипермаркети 
- други по дребни български търговци. 
 През изминалия период след промените в България, прогнозирането на 

продажбите не е било обект на серизно внимание от заангжираните в този 
бранш-производители и посредници.Правени са спорадични опити. Причини 
– липса на нужните знания, на време, пренебрежение към необходимостта и 
точността на тази дейности др.Същевремно, необходимостта от прогнозиране 
става все по голяма,особено след 2008 година.Качествената прогноза,би 
помогнала на компаниите от бранша да : 

- разработят адекватна инвестиционна политика 
- да създадат предпоставки за добро организиране на снабдяването с 

необходимите материали / прежди / и други консумативи 
- да подобряват дейността на маркетинговите канали и мрежи,чрез които 

продукцията им достига до потребителите 
- да набележат мерки за противоставяне на всички заплахи, произтичащи 

от факторите на околната бизнес среда и собенно конкуренцията 
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- да разработят адекватна ценова политика  
- да обезпечат финансово предвидените насоки в дейността си 
- да разработят и прилагат адекватна  маркетингова и ПР програма 
 -  други. 
 Отчитайки  всичко това в доклада съм направил опит да разгледам  

какви са възможностите  за прогонозиране на продажбите  на чорапени 
изделия и да предложа методика за  извършване на тази дейност. 
         При разработването на прогнози  е необходимо  да се осигури : 
- достатъчно голяма степен на надеждност на предвижданията 
- информацията трябва да отговаря на нуждите на планирането 
- да са определени срокове за реализиране на прогнозата 
-    точно да са формулирани изводите, оценките и алтернативите. 

При прогнозирането следва да се отчитат тенденциите в промените на 
важните фактори на околната за компанията бизнес среда ,като подхода 
следва да бъде комплексен, т.е да отчита взаимовръзката и взаимозействието 
на факторите . 

За осигуряване на качество на прогнозите и постигането на неговите 
цели е необходимо процеса да е непрекъснат-нещо което се опредля  и от 
растящата динамика и изменчивост на параметрите на факторите от пряката 
и косвена среда на компаниите. Същевременно е необходимо и сериозно 
обосноваване на направените изводи и предложения тъй като прогнозите са 
основа на планирането, предпоставка за вземането на много управеленски 
решения. 
        Същевременно, не бива да се забравя, че прогнозата, за разлика от плана, 
не е директива за бъдещо поведение, не се обвързва с финансови и 
органиционни мерки, обхвата е по тесен, често е много вариантна. 
         Растящата турболентност на икономиката поставят в още по голяма 
степен необходимостта от качествено прогнозиране, в т.ч и възможността  
при процеса на прогнозиране да се откриват незначителни  в момента за 
компанията явления или събития, които в един бъдещ период могат да се 
превърнат в унищожителен ураган. 

 Прогнозирането може да засегне всички аспекти от дейността на дадена 
компания.Водеща е обаче прогнозата на продажбите. В предвид това,че при 
съвременнете пазарни условия,неимоверно расте ролята на маркетнговите 
канали и мрежи,  успешното прогнозиране е възможно ако се извършва 
съвместно от всики имащи пряко и косвено отношение към проиводтството и 
реализарането на чорапените изделия.Тук следва да бъдат  включени  както 
производителите на тази продукция ,но така и доставчиците на материали и 
консумативи,партньори свързани с пласмента / търговци на едро и 
дребно,куриерски компании,финансови институции и др/. 

 В случая под прогноза на продажбите / на пласмента / се разбира онова 
количество стоки, по видове, групи което се смята,че ще бъде реализарано в 
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резултат на  въздейстие на контролируемите и неконтролирумите фактори от 
външната и вътрешна среда на компанията.  

Важна част от прогнозирането на продажбите е определянето  
възможността на пазара да поеме определено количество стока, неговата 
емкост На този етап е необходимо да се предвиди с максимално възможна 
точност ,обема на предполагаемите продажби .Необходима е умереност ,тъй 
като прекаления оптимизъм и прекаления песимизам са еднакво опасни  

За анализа на емкостта на пазара се използват следните основни 
показатели: 

- Стоков асортимент / номенклатура/ - по видове  
- Врмеви период / години година,тримесечие и др./ 
- Пазарен сегмент-географски,социален или др принцип 
- Контролируеми фактори /качество,цена, количесгво маркетнигови 

дейности и др/ 
- Неконтрулируеми фактори /състояние на икономиката, 

потребителски предпочитания, природо-климатични дадености, мода, 
вкусове на потребителите, кокуренцията и др./ 

-    Измерители / обем продажби,приходи и доходи от продажбите и др./ 
 При разработване на прогнозите за продажби биха могли да  се 

използват два различни  подхода: 
- „отгоре на долу”- разпределяне на обощените оценки  по отделни 

компоненти в проценти  
- от долу нагоре –получаване на общ обем продажби  по пътя на 

сумиране на отделните компоненити 
В практиката най често използвани следните методи: 
 1. Анкетиране на лица –заангажирани пряко и косвено с продажбите от 

всички участници в маркетинговия каналМетода е подходящ за нови 
компании, за нови пазари и продукти т.е. във всички случаи когато липсва 
статистика и опит. Може да се разработи и на основа дискусии с различни 
участници, като събраните данни се усредняват Предимство на този метод е, 
че прогнозите могат да се диференцират по продукти, посредници, клиенти, 
региони и др., и в последствие да се контролира изпълненеието им и 
съотвентно да се вземат необходими мерки за корекции. Проблем е, че или 
прогнозите се занижават умишлено от участници ,чиито възнгараждение 
зависи от получените резултати  или пък , не се отчита влиянието на някой 
фактори и така прогнозита да бъдат  твърде  оптимистични. Като предимства 
могат да се посочи, че е  относително  лесен не изисква  специални знания,но 
пък  изисква  доста време 

 От друга страна съдейства за усъвършенстването на сътрудничеството 
между различните специалисти и работници ,заангажирани с дейността на  
канала,което играе и мотивираща роля.Основава се на мнението на тези, 
които са най близо до продажбите.Има психично преимущество,защото 
възлага отговорности на тези ,които трябва да реализарат набелязаните цели. 
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Не изисква специални знание и подготовка при прилагането му,позволява 
сегментация по продукти,региони, клиенти Голямото количество мнения 
помога по голяма точност на прогнозата  

2. Стистически метод. Приложим е в условия на относително стабилна 
икономическа среда., относително стабилен асортимент. Слабост на този 
метод е,че трудно могат да се отчетат промените в начина на функциониране 
на МК, на потребителското търсене и не се отчита  поведението на 
конкуренцията. Лесен  и удобен за прилагане.Може да се каже, че е  най 
безопасния ,тъй като  чрез него прогнозите крият най малко  рискове 

3. Анализ на  предполагаемите тендеции и цикли,влияещи върху 
промените в продажбите, основава се предполагаемо състояние на 
статистически значими фактори, примерно дългосрочни тендеции в ръста на 
компанията,циклични колебания на деловата активност, сезонни изменения, 
нови конкуретни, технически проблеми  и др 

5. Коррелационен анализ, т.е. определяне статистически значимите 
фактори оказващи влияние върху продажбите –логически допълва 
предишните. Основава се обаче на значително по сложен научен 
инструментариум.След направен анализ за връзка между различните фактори 
от околната и вътрешната страна на предприятието са ранжират по 
значимост.Изисква наличие на подготвени специалисти, скъпоструващи 
изследвания и не винаги е икономически обоснован. Тук могат да бъдат  
посочени и регресионния анализ,икономо-математическо  моделиране- 
общото е ,че тези по принцип научно- обосновани  методи изискват 
специална подготовка ,което често не е по силите на компаниите.  

6. Прогнозиране на основа «пазарен дял» на компанията-Първоначално 
се прогнозират продажбите за национално или регионално ниво и след това 
на компанията, на база определния пазарен дял-изисква висока степен на 
точност на прогнозите и не се взима под внимание т.н. неценова конкуренци 
на нови изделия. 

7. Анализ на крайното протребление-прогнозите се основават на 
предполагаеми поръчки на основните контрегенти - необходимо е да се 
отчита колебанията при малките клиенти 

8. Анализ на предлагания асортимент – прогнозите се правет по 
отделните видове изделия.  

9. Делфи техника-не изисква директно общуване Всеки участник в 
процеса изготвя индивидуална прогноза Прогнозите се събират, анонимно,и 
се проверяват.Сумираните числа се връщат за мнение. Ако са налице големи 
разлики ,се търсят причините. При необходимост се провеждат още кръгове и 
така може да се постигне максимално точно прогноза.Проблем е, че отнема 
много време. 

10. Пазарен тест - прилага се най вече за нов продукт-ескперементира в 
точно подбран пазарен сегмент. 
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11. Метод на очакванията на потребителите-чрез различни методи на 
допитване се изучават нагласите на потребителите за потребление и  или 
закупуване .Най добре се определя потенциала на пазара,а не на отделен 
производител –марка.Дава най точна информация Слабост, че ескъп и не е 
много удачен за стоки имащи голямо разнообразие [1, 2, 3]. 

Доколко даден метод е eфективен, се определя от редица конкретни 
условия и специфики на компанията, периода и др.  

Препоръчително е, да се използват няколко метода-примерно 3 или 4. 
След това  се пристъпва  към анализ на  получените резултати. При наличие 
на големи разлики се анализират и  причините ,водещи до това.Получените 
резултати се осредняват . 

 На следващ етап се следи за  съотношението между  фактическите 
резултати и прогнозата.Прието е, да се смята, че прогнозите са добри, ако 
разликите между прогнозирано и фактическо състояние ,не е по голяма от 5  
%.  Ако тази разлика надскочи 5 %, е нужно да се направи нов анализ на  
причините,а ако надскочи 10 %, трябва да се  правят нови прогонози,тъй  
като или  има допуснати  грешки в даден метод или  има настъпили промени 
в средата. 

Когато се прави резултативна прогоноза, базирана на различни 
методи,при отчитане на песимистични и оптимистични варианти,е 
препоръчително да се използва т.н. метод ПЕРТ (от англ. PERT — program 
evaluation and review) Представлява система от прогнози, разработени по 
ръзлични методи .На тази база се определят различни прогнози в това число :  

• О — оптимистичен вариант на прогноза за продажбите; 
• М1 —най вероятна прогноза според метод № 1; 
• М 2 — най вероятна прогноза според метод  № 2; 
• М 3 — най вероятна прогноза според метод метод № 4; 
• Р — песимистичен вариант на прогноза.  
След това се изчислява  очакваната стойност на прогнозата ВС  
/ вероятна стойност / по формулата: 
ВС = (О + M1 + M2 + M3 + M4 + P) / 6 
Иползването на този метод позволява с максимална степен на точност да 

се съпоставят вариантите на прогнозите,разработени по различни методи и 
така да се определи най-точния вариант за диапазона на вариации на 
продажбите [2]. 

 Освен  прогнози за продажбите,препоръчетелно  е да се вземат в 
предвид и препоръките на Ф.Котлър, а именно да се прилага сценариен 
подход, като бъдат разработени най-малко три сценария – песимистичен, 
вероятен и оптимистичен. 

За определяне на потребителското търсене, както по  артикули, така и по 
региони и селища, могат да се използват пет категории 
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показатели,необходими за информационното обслужване на прогнозирането 
и въобще на управлнеието на продажбите: 

пазарен капацитет – количество продукция,което пазара може да поеме 
независимо от цената 

пазарен потенциал-максималното количество  продукция,която може да 
бъде реализирана за даден период 

продажбен потенциал-максимално възможния пазарен дял ,който може 
да бъде постигнат за опред-вероятни, очаквани  продажби за определен 
период 

продажбена квота - продажби / обем / на даден посредник / продавач или 
друг  посредник/.  

За доброто прогнозиране най важна е информацията ,разполагемите 
данни. Част от тях, са  определенжо  обективни и не подлежат на промени и 
съмнения-примерно продажби от минали периоди в натруа и пари,брой 
клиенти и др. 

Други са зависими от субекта,определят се  от мението на  включените 
лица. 

За по доброто прогнизиране е важно да се използват малко на брой 
променливи, чиито бъдеще състояние може да се прогонзира –примерно брой 
чорапи,приходи от продажби и др. 

Върху прогнозирането влияние оказват: 
- многото ,разнообразни ,с динамично състония  променливи ,които 

могат и да не бъдат обхванати 
- игнорирането на  взаимодействието между различните елементи на 

маркетнг микса 
- редица дребни на глед отклонения,които могат да окажат голямо 

влияние  
- трудно се измерва ролята на някой променливи – реклама, 

мърчандайзинг и др. 
- трудно се прогонзира и продажбите на нови продукти 
Прогнозирането, както се каза е непрекъснат процес, преминаващ през 

следните етапи. 
1. Определяне на целта на прогнозата-примерно колко броя термо 

чорапи, ще бъдат продадени през идущия зимен сезон. 
2. Структуриране на продукцията – примерно мъжки  и дамски  термо 

чорапи,черни,антрацит,кафяви и т.н. 
3. Определяне на факторите,които влияят върху продажбите и тяхната 

относителна тежест - примерно: цени на  конкурентите, динамика на 
температурите  и валежите и др. 

4. избиране на подходящ метод 
5. набиране на информация 
6. анализ на събраната информация 
7. проверка на извършените изчисления 
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8. анализ на факторите  и тяхното влияние 
9. изготвяне на план за действие 
10. извършвана на мониторинг и предприемане на коригиращи 

действия[1, 2, 3]. 
Доброто прогнозиране в голяма степен степен зависи от достъчно по 

обем и точност информация.Съвремения свят и технологии създават една 
постоянно растящи по обем и разнообарзие информационни потоци.Често 
това е причина, въприки голяма по обем информация точно нужната да  
липсва или просто да не се забелязва.Едно възможно решения на този 
проблем е създаването и въвеждането на маркетингова информационна 
система / МИС / - като част от цялостната информационна система на 
компаниите,която най общо казано  е насочена към спефичните пазарни и 
маркетингови инфорамац.иони потоцил. Целта е въобще да обслужва 
управленито на продажбите  и в т.ч. и прогонозирането им. 
 
3. Заключение 

Въпреки все по усложняващата се пазарна среда, появата на нови и 
неочаквани заплахи, конкуреносбособноста на компаниите, независимо от 
кой бранш, осигуряването на тяхното устойчиви развитие е постижима цел.За 
това голям принос може да има и доброто прогнозиране  бъдещето състояние 
ня компанията и особено на продажбите. Но за да се случи това, са 
необходими съвместните усилия на всички участници в даден маркетингов 
канал или мрежа,използването на различни методи за прогнозиране и 
превръщането му в непрекъснат процес. 
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Abstract. GIS for Forestry have practical applications in forest management. Graphical user 
interfaces for GIS facilitate users' work and enables forestry managerial and executive 
personnel to take advantage of specialized analyses oriented towards their work. This paper 
examines the various approaches to creating intuitive GIS graphical user interfaces for 
analysis and preparation of regulatory reports, standardized reports, and queries required by 
the professionals in the field of forestry. The developed, proposed, and verified 
methodology, which makes use of MapInfo tools, can also be used as an algorithm for 
generating similar solutions in different GIS frameworks and programming languages. 
Keywords: GIS, Spatial Analysis, Query, Intuitive User Interface. 
 
1. Въведение 

Основната цел при обработката и анализа на данните в ГИС е да се 
синтезира точна и актуална информация, полезна за потребителите. По 
своето съдържание тя трябва да съответства на предназначението и степента 
на детайлизация и да съдържа атрибути с пространствен и времеви елемент. 
За потребителя е важно информацията да бъде достатъчно защитена, 
разбираема, удобна и лесна за използване в среда на ГИС. Едно от важните 
качества е получената информация в ГИС да бъде съвместима за работа с 
други програмни продукти. ГИС, като вид информационна система и 
същевременно технологичен софтуерен елемент, изпълнява функцията за 
превръщане на данните в БД в информация [1]. 

Специализираните ГИС за горите са характерни с практическата си 
насоченост към приложения в горското стопанство, като включват основни 
компонентни (хардуер, софтуер, данни, потребители и процедури) за 
поддържане на пространствени БД и използването им при управлението на 
горския сектор. Подходящ модел за структуриране на такива БД и широко 
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използван при атрибутните данни за горите е релационният модел БД. 
Системата за управление на БД (СУБД) осигурява на потребителите 
възможности за достъп и управление на данните. СУБД съдържа модули за 
редактиране, обработка и заявки към данните, както и инструменти за 
потребителско използване и надграждане на софтуера за специфични цели и 
задачи. 
 
2. Извличане и модифициране на данни чрез заявки в среда на ГИС 

Анализът на данните в среда на ГИС е основна функция на системата. 
Типът анализ се определя в зависимост от поставените цели на даден проект, 
подхода за извършване на анализа, типа на данните, ограниченията на 
хардуера и софтуера и знанията на потребителя. Обхватът на 
пространствения анализ в среда на ГИС варира от проста заявка до сложни 
комбинации от атрибутни и пространствени заявки за извличане на данни от 
БД и промяна на първоначалните данни в БД.  

В ГИС продуктите извършването на заявки, търсенето и получаването на 
данни за обектите от БД се осъществява посредством СУБД. Чрез заявките се 
извличат данни в таблична форма от една или повече таблици и отношенията 
между тях. Запитванията към данните в БД стават чрез стандартния език за 
структурирани заявки SQL. Те се реализират под формата на декларации или 
логически изрази, изразени чрез средствата на SQL и целия набор от 
инструменти и команди, заложени в него. Всяка SQL команда определя 
критериите, използвани при търсене, промяна или обновяване на данните в 
релационните БД. 

 

 
 

Фиг. 1. Специфични групи заявки 
 
Заявките извършват два основни процеса – извличане и модифициране на 

данни от БД (фиг. 1). Посредством заявките се откриват и селектират данни, 
отговарящи на зададени условия; обработват се данните в БД; създават се 
необходими за потребителите отчети и формуляри. Търсенето на информация 
в БД се извършва в няколко етапа – анализ на въпроса; търсене на данни по 
идентификатор (номер); търсене на обекти по набор от признаци чрез заявки.  
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3. Особености на графичния интерфейс, осигуряващ връзката със 
структурата от данни 

Приложните програми изпълняват конкретната обработка на данните в 
БД. Чрез тях се подсигурява удобен потребителски интерфейс за работа с БД 
и създаването на отчети, справки, баланси и обобщени данни, необходими на 
потребителя. 

СУБД на ГИС приложението съдържа набор от различни обекти: 
 таблици – за създаване, съхраняване и редактиране на данните; 
 заявки – за анализи и откриване на точно определени данни, както и 

създаване на нови данни; 
 формуляри – графични потребителски интерфейси, за първоначално 

попълване, редактиране, анализ и визуализация на данни в таблиците, в 
съответствие със специфични потребителски нужди; 

 отчети – специализирани форми, предназначени за визуализиране и 
последващо съхранение на електронен носител на данните, получени от 
специализираната ГИС; 

 макроси – кратки програми, често генерирани със средствата на 
СУБД и на поддържаните програмни езици, които имат за цел да 
автоматизират определени команди или последователности от команди 
изпълнявани на всички етапи от създаването, обновяването и анализа на 
съхранената информация.  

 модули – съвкупност от група от макроси, за решаването на 
определени специфични потребителски задачи, както и специализирани 
потребителски процедури и функции (например с изчислителен характер или 
за преобразуване между различни формати). 
 
4. Специфика на заявките от гледна точка на ГИС 

Според вида на данните, върху които действат заявките се определят 
като атрибутни, пространствени (векторни и растерни) и комбинирани. 
Атрибутните заявки изискват обработка на атрибутните данни, като изборът 
на данни се основава само на характеристиките на обектите, при който 
пространствените данни за обектите не са необходими. Атрибутните заявки 
по своята същност са вид процедури за получаване на данни от БД и 
представляват обекти от БД, които служат за извличане на информация по 
зададени критерии от няколко свързани таблици. За целта се използват 
математически и логически операции върху данните или вградени функции 
за тяхната обработка. Пространствените заявки извършват обработка на 
пространствените данни (векторни или растерни) по атрибути или по 
местоположение. 

На практика се използват комбинирани методи за анализ и използване на 
функциите за интегрирани заявки (комбинация от пространствени и 
атрибутни) в ГИС: 

 селектиране – целенасочено търсене на данни; 
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 класификация – идентифициране на мрежова клетка, принадлежаща 
към дадена група или клас, дефиниране на текстури (типове покритие); 
генерализация; 

 измерване – разстояния, направления, дължини, периметри, площи; 
 овърлей функции – специализирани функции за заявки при 

изследване на процеси (аритметични, логически, векторно–полигонови 
овърлей функции между два векторни слоя, растерни овърлей функции 
между растерни слоеве); 

 топологични заявки – при анализ едновременно на пространствените 
и атрибутните данни чрез функции за търсене и свързващи функции (с 
топологична идентификация), например анализ на най-добър маршрут, 
радиален анализ, разпределение на ресурсите и др. Тези аналитични функции 
на ГИС са подходящи за разработка на сценарии и варианти при оценки, 
прогнози и интерпретация на данните. 

 
5. Форми за извличане на базова информация и обобщена 
статистическа информация за нуждите на горското стопанство 

Разработката на специализирани данни с приложение в горското 
стопанство и свързаните с различни области на приложение отчети и справки 
са дефинирани в действащата нормативна уредба за горите у нас [2]. За 
целите на анализа се разработват, поддържат, внедряват и прилагат заявки 
към данните в специализираните БД в ГИС за горите и се съставят 
необходимите справки на различни нива – местно, регионално, национално. 

Една от задачите на изследването е да се установи тематичната 
насоченост и специфичността на справките и необходимите за получаването 
им заявки в среда на ГИС. След анализ на обобщените данни в съдържанието 
на документацията и приложенията в горскостопанските планове – ГП 
(лесоустройствени проекти – ЛУП) и изискванията към справките за горското 
стопанство, са обобщени няколко основни области на приложение и 
дейности (табл. 1.). 

Табл. 1. Области на приложение на справки и заявки за горския сектор 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Справки по дейности Заявки 
ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКОСТОПАНСТВО 
разработване на ГП 
 

лесоустройство 
ловоустройство 
управление на вододайни зони 
противопожарна охрана 
управление на защитени зони 
тематично картографиране 

за обработка на данните от 
горската инвентаризация; 
за получаване на обобщена 
специализирана справочна 
информация 

СТАТИСТИКА 
горскостопански отчети  

отчети за националната статистика горскостопански формуляри  

КАДАСТЪР  
имоти в горски територии  

специализирани баланси за земи  
и гори в горски територии за 
изпълнителните агенции 

за обобщена информация за 
горските територии и горски 
имоти според собствеността  

УПРАВЛЕНИЕ 
стопанска дейност; изпълнение на ГП 

контрол и отчетност за анализ и контрол на 
изпълнение на плановете 

 
Резултатите от проучването върху регламентираните в горското 

стопанство у нас справки (баланси, отчети, форми, стандартизирани доклади) 
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доказват действително съществуващо голямо разнообразие справки и 
респективно заявките за получаването им. За сега все още няма утвърден 
единен стандарт за класификация и технология за изпълнение на 
регламентираните заявки към данните в ГИС за горите или потребителски 
заявки, необходими в текущата работа на специалистите-лесовъди в 
ежедневната им дейност.  

В ГИС съществува богат набор от вградени инструменти, които 
позволяват със средствата на средата да бъдат изграждани различни видове 
заявки. Този подход е подходящ за потребители, които познават 
особеностите на програмните продукти, с които работят. Но този метод за 
работа не дава необходимите практически ползи и не е подходящ при 
потребители, които ползват ГИС програмата по-слабо или изобщо нямат 
необходимите познания и техническа експертиза за боравене с нови ИКТ, но 
от друга страна – разполагат с необходимите знания в областта на горското 
стопанство. Това определя важността на настоящото изследване, което се 
стреми да създаде интуитивни графични потребителски интерфейси, 
съобразени с изискванията на спецификата на работата в горското 
стопанство, без да налага на управленския и изпълнителския персонал от 
различните нива на организацията да притежават набор от 
високоспециализирани умения за работа с нови ИКТ, за да извлекат 
максималната бизнес полза от ефективното, устойчиво и природосъобразно 
управление на горските територии. 

Типовите анализи и заявките с приложение в горското стопанство могат 
да се обединят в групи от гледна точка на технологията за изпълнение на 
заявките в среда на ГИС, съдържанието, сложността и представянето на 
получените в резултат справки. Част от заявките се извършват по един 
признак (поле от таблиците) и могат директно да дадат необходимата 
информация за справката. Някои от заявките се извършват по няколко 
признака (или таблици) едновременно, с повече логически условия и по-
сложна организация в изпълнението им. Други справки, респективно 
заявките за тях, могат да се направят едва след предварителна обработка и 
добавяне на нови полета в основната таблична БД. При разработка на ГП и 
тематично картографиране на горите също се извършват специфични заявки 
за подготовка на БД и използване на данните при съставяне на различните 
видове горскостопански карти (карта на планираните и изпълнените 
мероприятия, на видовете насаждения, на хабитатите и др.). При разработка 
на ГП са регламентирани седем горскостопански форми (ГФ) за отчет пред 
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), които служат и за нуждите на 
националната статистика. За получаването им се съставят комбинирани и 
трудоемки за изпълнение заявки към данните в БД. В редица случаи в 
текущата дейност на горските стопанства се създават и присъединяват нови 
данни за изпълнението на планираните мероприятия чрез обработка на 
данните за вече изведените на терена мероприятия, получават се обобщени 
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данни за отчет и контрол на изпълнението на ГП по вид и количество на 
добива, разпределен по години. За цялостна класификация и систематизация 
на справки и заявки с приложение в горското стопанство в настоящото 
изследване са възприети няколко критерия за групиране: 

 област на приложение и дейност; 
 териториален обхват; 
 период от време; 
 основен признак за заявката; 
 вид на категориите и величините, участващи в справката; 
 съдържание на крайния резултат; 
 сложност и начин на извършване на заявката чрез средствата на ГИС; 
 начин на представяне на резултата от заявката в среда на ГИС. 

 
6.  Подход за проектиране на интерфейси в съответствие с натрупан 
опит, ноухау и добри практики в областта на боравенето с различни ГИС 
с приложения за горите (ПМСГ, устройствени планове, планове за 
управление на територии) 

Специализираният графичен потребителски интерфейс, съобразен с 
изискванията и конкретните задачи изпълнявани от персонала в дадено 
горско стопанство, може да бъде създаден чрез вградените възможности на 
програмния продукт MapInfo Professional, като за целта се използва 
специализирания език Map Basic за разработване на програмно осигуряване в 
средата на продукта. Средата на програмния продукт, позволява 
разработените форми и команди, да бъдат асоциирани с основното меню, 
както и под формата на ленти с инструменти, в които бутоните определят 
извършването на специфични действия, включително последователности от 
такива, за които няма разработени команди в средата [3]. Този графичен 
потребителски интерфейс е предназначен да улесни намирането на 
командите, необходими за потребителите в горското стопанство, без да им се 
налага да притежават специализирани знания в областта на използването и 
прилагането на съвременни ИКТ.  

Заявките се изпълняват през диалогови прозорци и специализирани 
„съветници” или чрез директно въвеждане на SQL кода в текстов редактор 
или в прозореца за Map Basic. Различните типове заявки изискват 
специфични настройки на данните и подходи в реализацията им. При 
проектирането на заявките е полезно да се предвиди обработка на 
потенциални грешки, които могат да възникват при тяхното изпълнение. 
Разработката на заявките е свързана със следните процедури по настройка на 
таблиците и свойствата на съответните им полета – проверка за типовете 
данни на полетата в заявката; предварителен анализ на стойностите в 
полетата, които се използват при групиране; проверка за форматиране, 
допустими стойности и Null стойности; промяна на стойности и 
преименуване на полета; уплътняване и поправка на БД. При работа с две 
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таблици се проверяват имената и формата на полетата, използвани за 
свързване. В SQL се използва индексиране на полетата при организиране на 
записите в дадена таблица, които позволяват на СУБД да осъществява по-
бърз достъп и обработка на данните.  

Разработеният потребителски интерфейс в MapInfo съдържа 
разнообразни елементи, които определят начина на взаимодействие с 
продукта. Те са проектирани за по-ефективна работа и по-бързо намиране на 
необходимите команди. В допълнение разработеният интерфейс, улеснява 
откриването на функции, които иначе може да останат скрити под слоеве от 
ленти с инструменти и менюта. Работата се ускорява благодарение на 
началната страница, която предоставя бърз достъп до новите средства за 
бързо навлизане в работата, включително пакет от професионално 
проектирани шаблони за заявки. Най-важният елемент на новия интерфейс е 
лентата с бутони, която е част от потребителския интерфейс „Заявки”. 
Лентата съдържа групираните команди. Лентата предлага едно място за 
командите и е основен заместител на менютата и лентите с инструменти. На 
лентата има раздели, които обединяват командите по смислов начин. 
Главните раздели на лентата са имената на група заявки и инструменти за 
справки. Всеки раздел съдържа групи от свързани команди и тези групи са 
основа за някои допълнителни нови елементи на потребителския интерфейс. 
Изпълнението на новата заявка, създава нова таблица, която се отваря в 
табличен изглед. Шаблонът за заявка, позволява директно създаване на нови 
заявки от страна на потребителите и е предварително проектиран наред с 
разработените таблици, формуляри и отчети. Получените данни в резултат на 
изпълнените заявки се визуализират в прозореца на приложението. 

Специфичните етапи при изпълняване на специализираните заявки 
включват предварителна подготовка на данните; създаване на нов формуляр 
на базата на активната таблица или заявка; нова обобщена таблица, диаграма, 
тематична карта, нов отчет на базата на активната таблица или заявка, нова 
заявка, макрос, модул или модул на клас; създаване или редактиране на 
модул в Map Basic, менюта и ленти с потребителски заявки обединени от 
интерфейса на Simple Query. 

В модула Simple Query е включено изработването на заявка за 
разпределение на площта и на ползването (добива на дървесина) по години и 
сортименти в абсолютни единици за учебно опитно горско стопанство 
„Петрохан”, Бързия – обл. Монтана. При анализа на добива е разгледан 5-
годишен период (2004–2008 г.), който е важен от гледна точка на авторския 
надзор на горскостопанския план (ГП). За целта първоначално е създадена 
нова таблица с данни за изпълнението на планираните мероприятия (сечи) в 
ГП (таблица gis_polzvane). Тези данни могат да се свържат пространствено 
със съществуващата таблица с атрибутни данни, геокодирани към площните 
териториални единици в горското стопанство – горските подотдели (pod) 
чрез ключово поле, съставено от номера на отдел и подотдел (key). 
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Получената справка по години се получава чрез SQL заявка по сортименти 
(фиг. 2). 

 
Фиг. 2. Резултат от действието на заявка с прозорец в MapBasic 

 
Създадените обобщени данни са съхранени в нова таблица-отчет 

(sumi_po_godini). Данните за ползването по години са визуализирани в 
прозорците за таблични данни и диаграми със съответните настройки. В 
графичния прозорец е представена тематична карта на пространственото 
разположение на подотделите, от които е добита суровина през различните 
години от разглеждания 5-годишен период. 

Заявката се извършва по етапите, посочени по-горе, като целта са 
използвани основните менюта (фиг. 2.) TABLE, QUERY, FILE, GRAPH, MAP и 
WINDOW. Външната XLS таблица с данни е импортирана чрез TABLE-Import, 
а настройките на данните в нея са направена в TABLE-Maintenance-Table 
Structure. Създаването на новото поле, необходимо като ключ и при 
свързването между двете таблици е извършено чрез TABLE-Update Column. 
Самата заявка и шаблонът за нея са разработени в Query-SQL Select, а 
резултатът (новата справка) е съхранен като нова таблица чрез File-Save Copy 
As, настроен в TABLE-Maintenance-Table Structure и визуализиран в Window-
New Browser. Новата справка е представена и чрез разработена диаграма в 
менюто Window-New Graph. Съставена е тематична карта чрез Map-Create 
Thematic Map на подотделите и ползването в тях по години. Легендите в 
тематичната карта и диаграмата се синхронизират чрез подходящи настройки 
(фиг. 4.). Всички действия са съхранени в ново меню за специализирана 
заявка (Simple Query). За целта е използван редакторът на Map Basic за 
създаване на програмен код, който се записва чрез MapBasic-Save Contents в 
текстови файл *.MB, който се компилира в *.MBX за създаване на лента с 
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бутони за бърз достъп, също и команда от основното меню Simple Query, със 
съставна команда Сечи (съдържаща команди като Планирани мероприятия, 
Набиране на лесосечен фонд, Ползване) и Карта (фиг. 3.). 

 

 
Фиг. 3. Меню със заявки в Simple Query  

 

 
Фиг. 4. Резултат от действието на заявка в Simple Query 

 
Разработеният графичен потребителски интерфейс на Simple Query e под 

формата на меню и лента с инструменти и допълва успешно интерфейса на 
MapInfo със специализираните команди необходими на потребителите на 
ГИС за горското стопанство. Едно от основните предимства на предложения 
подход е, че обединява на едно място тези задачи или входни точки, които се 
използват за решаването на стандартизирани проблеми и задачи свързани с 
горското стопанство. Потребителите са улеснени от концентрирането на 
командите и могат да приложат успешно своят експертен опит без да зависят 
от познаването на основните особености на приложния интерфейс на ГИС. 
Отварянето на нова заявка, активизира разработената лента с инструменти, 
която се появява в горния край на главния прозорец на MapInfo, където се 
показват командите в активния раздел. 
7. Изводи и препоръки 

Разработеният графичен потребителски интерфейс за регламентирани 
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заявки (табл. 1.) оказва следните основни положителни влияния върху 
използването на специализираните ГИС за горите: 
» Разширява вградените възможности на съществуващото програмно 
осигуряване, което в общия случай е предназначено за изпълнението на 
команди от общ характер, като позволява да се отчетат спецификите на ГИС 
за горите; 
» Позволява на управленските и изпълнителните кадри в горските стопанства 
и горския сектор като цяло да се възползват от специално разработените 
анализи, съобразени с действащата нормативна уредба, всекидневните 
дейности и стандартизираната политика за отчитане, като поддържат добър 
архив на изпълнените дейности; 
» Улеснява потребителите, като предоставя интуитивен интерфейс за 
извършване на съответните дейности, който не налага наличието на 
специализирано познаване и опит в областта на съвременните ИКТ и 
специализиран софтуер, каквито са географските информационни системи; 
» Потребителите биха могли да изпълняват дейности в среда на ГИС 
автоматично или автоматизирано, като в първия случай е необходимо да се 
разработят съответните модули за решаване на определен проблем, а във 
втория се предостави ръководство от типа „стъпка по стъпка”, което да 
позволи на оператора да завърши успешно съответното действие със 
средствата на ГИС; 
» Разработването на собствени модули и програмен код разширява 
възможностите на използване на програмните продукти, каквито са 
географските информационни системи като цяло. 

Като недостатък може да се посочи трудната преносимост на програмния 
код към други програмни езици или географски информационни системи на 
други производители, но разработената, предложена и апробирана методика, 
може да се приложи като алгоритъм в тези случаи. Това позволява да се 
получи подобно решение, но реализирано с други програмни езици и/ или в 
други среди. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ 
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Abstract. This paper is presenting an overview of the Artificial Neutral Networks and their 
application as a very innovative method, when resolving management problems.The 
Artificial Neural Networks are mathematical models inspired by the human central nervous 
system (in particular the brain) that are capable of machine learning and pattern 
recognition. They are most suitable for business and financial forecasts, especially when 
resolving management problems in planning, organisation and control. 
Keywords:Artificial Neural Networks, Mathematical Models, Management Solutions, 
Artificial Intelligence, Diagnostics.   

1. Въведение
В последните години, значителна част от усилията на изследователите,

работещи в областта на контрола и управлението на различни системи, са 
насочени към създаването и развитието на интелигентни невронни системи 
предназначени главно за адаптивно управление и адаптивна диагностика на 
процеси и системи, както и на нови и усъвършенствани методи и средства за 
моделиране, анализ и прогнозиране на състояния в индустриалните и 
логически комплекси. 

За съжаление, понякога е изключително трудно да се разработват и 
прилагат достатъчно точни процесни модели, които да бъдат способни да 
предоставят реална информация за процесното развитие в ситуации, при 
които съществуват непредвидими промени.  

Затова изследването и оценяването на контролно диагностичните 
параметри, характеризиращи реализациите на процеси със стохастично 
развитие в стойностите на процесните променливи, се осъществява най-вече 
чрез прилагане на методи и средства за адаптивен контрол и адаптивна 
диагностика.  

В днешно време, когато потребителите стават все по-взискателни, а 
конкуренцията все по-силна, мениджърите имат нужда не само от 
иновативни решения и подходи, но и от изключително прецизно планиране 
на действията си. За да се отговори на новите потребности  се  развиват 
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изследователски инструменти, които предоставят на мениджърите 
необходимите данни за вземане на прецизни стратегически решения.  

Един от моделите, който започва да се прилага все по-успешно, е този на 
изкуствените невронни мрежи. Идеята, върху която се основава една 
невронна мрежа е  техниката за обработване на данни, вдъхновена от начина, 
по който това се извършва в човешкия мозък. 

 
2. Същност и структура на изкуствените невронни мрежи   

Структурата на изкуствената невронна мрежа е математически модел, 
който представлява множество от взаимносвързани прости изчислителни 
елементи (аналог на невроните) и свързващите ги канали (аналог на 
синапсите). Чрез тях се симулират някои наблюдавани свойства на 
биологичните невронни системи, както и процесите на адаптивно биологично 
усвояване на нови знания и умения.   

Всеки неврон приема сигнали от другите (под формата на числа), сумира 
ги, като сумата минава през активационна функция (най-често използваната е 
сигмоидалната функция), и така определя своята активация (степен на 
възбуда), която се предава по изходящите връзки към другите неврони.  

Всяка връзка има тегло, което умножавайки се със сигнала, определя 
неговата значимост (сила). Теглата на връзките са аналогични на силата на 
синаптичните импулси, предавани между биологичните неврони. 
Отрицателна стойност на теглото съответства на потискащ импулс, а 
положителна - на възбуждащ. Теглата на връзките между невроните 
определят функционалността и поведението на невронната мрежа. 

За да бъде една невронна мрежа използваема и приложима към даден 
проблем, тя трябва да бъде предварително обучена.  Обучаването на една 
невронна мрежа се постига чрез промяна на теглата на връзките между 
невроните и се осъществява чрез правила, които определят как да се 
променят тези тегла.  

В невронната мрежа обикновено винаги съществуват входен и изходен 
слой от неврони. Във входния се въвежда информацията към мрежата, след 
това сигналите от входните неврони преминават през един или няколко слоя 
от междинни (скрити) неврони, според топологията на невронната мрежа, 
като накрая сигналите стигат до изходния слой, откъдето се чете получената 
информация.  

Математически е доказано, че всяка невронна мрежа с поне един скрит 
слой от достатъчно на брой неврони между входния и изходния слой, може 
да моделира поведението на всяка съществуваща функция.  

В научната литература не съществуват твърдо установени правила и 
идеална технология за дефиниране оптималния брой на скритите слоеве и 
съдържащите се в тях неврони.  

Най-често прилаганият подход в това направление е на база 
експерименти (на принципа на опита и грешката). Използва се метода на 
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обратното разпространение на сигнал за грешка (back-propagation), където за 
всеки изходен неврон се изчислява разликата от желаното му поведение, като 
се формира сигнал за грешка, който се движи назад към входния слой и по 
пътя си променя теглата на връзките така, че при следващата активация на 
мрежата грешката да бъде по-малка от сегашната. 

 
3.  Разновидности на изкуствените невронни мрежи   

В научната литература се определят 5 основни характеристики на 
невронните мрежи - топология на мрежата, параметри на обработващите 
елементи, тип на входните стойности, използвано обучаващо правило и 
метод за обучение на мрежата.  

- Според топологията на мрежата невронните мрежи биват еднослойни, 
двуслойни и многослойни. Най-често се срещат невронни мрежи,  съставени 
от няколко обособени слоя елементи, при които невроните от най-ниския 
слой играят роля на входни устройства на мрежата, а тези на най-горния слой 
- на изходни. При многослойните мрежи има поне един междинен слой.  

- Според посоката на връзките мрежите са прави и рекурентни.  
- Според типа на сигналите за входния слой – двоични (0 или 1) и 

аналогови (реални числа).  
- Според обучаващото правило – правило за обучение на перцептрона; 

алгоритъм за обучение с обратно разпространение на грешката, правило за 
конкурентно обучение и др.  

- Според метода на обучение се разглеждат невронни мрежи с обучение и 
такива, които се самообучават 

 
4.  Обучение на изкуствените невронни мрежи   

Обучението на невронните мрежи се реализира чрез повтарящ се 
итеративен процес на промяна в теглата на връзките между невроните за 
настройването им да реагират на входните сигнали по определен начин. 
Входът, който мрежата получава по-късно, може да се различава от този, с 
който е обучена, но получената реакция трябва да е правилна. Обучението 
включва следните действия:  

Въвежда се първия пример на входа на мрежата и се получава изход, 
който е далеч от целта, защото е базиран на текущото състояние на връзките. 
Полученият изход се сравнява с желания. В зависимост от размера на 
грешката всички връзки се настройват, така че отклонението да се намали. 
Процесът се повтаря със следващ пример и продължава до минимизиране на 
грешката или постигане на поставена цел.  

Когато обучението се преустанови, теглата се заключват и мрежата е 
готова за използване. Постига се стабилно състояние, наречено 
конвергенция. Докато мрежата се използва за задачата, за която е обучена, 
теглата не се променят. Невронните мрежи се обучават не чрез добавяне на 
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нова информация, а чрез промяна на структурата си като резултат от 
получената отвън информация.  

Обучението може да протича offline, online или комбинирано. При offline 
мрежата се обучава чрез множество данни, многократно разпространявани 
през мрежата. При online се прилага научаване на всеки пример по отделно, 
докато системата работи и данните съществуват за кратък период от време. 
При комбинираното системата може да работи първоначално в online режим, 
след което да превключи на offline и т.н.  

Според метода, който се използва, обучението на невронните мрежи 
може да бъде обучение с учител ( асоциативно) и обучение без учител 
(самообучаващо) 

 При обучението с учител, на мрежата се предоставят входният и 
съответният му изходен образец. Обучаващите входно-изходни двойки се 
предоставят от учител или от системата, включваща мрежата. Теглата се 
уточняват като се използва разликата между стойностите на изходните 
неврони при зададен входен образец и стойностите на тези възли, които 
трябва да се получат при коректна работа на мрежата. 

При обучение без учител или самоорганизация, изходните неврони се 
обучават да отговарят на набори от входни образци. Предварително няма 
множество от категории, към които да се класифицират входните образци. 
Системата сама открива най-характерните черти на входните набори и 
изработва свое собствено представяне на входните стимули. 
 
5.  Решаване на управленски проблеми с невронни мрежи  

Изкуствените невронните мрежи са подходящи за приложения, свързани 
с:  

- прогнозиране на маркетингови показатели (продажби, пазарен дял),  
- избор на стратегии за позициониране или за определяне на желания 

имидж, който търговецът иска да внуши на целевите клиенти.  
- проучвания на потреблението,  
- контрол на индустриални процеси 
- предсказване ситуации на фондовия пазар, 
- управление на риска при предоставяне на кредити,  
- финансов анализ - приложението на изкуствените невронните мрежи 
може да подпомогне фирмите и при разпределянето на инвестиционните 
и текущи разходи 
Интелигентните невронни системи намират конкретно приложение най-

вече в областта на прогнозирането, контролирането, оптималното и 
адаптивно управление на процесите, както и в областта на непрекъснатата 
(online) адаптивна диагностика, при която се осъществява анализиране и 
прогнозиране (в реално време) на процесни развития и системни състояния, 
както и постоянно (също в реално време) разпознаване, локализиране, 
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анализиране и отстраняване на възникнали проблеми. Затова те успешно 
могат да се прилагат и за решаване на редица управленски проблеми. 

Управлението във всяка стопанска организация на практика се реализира 
чрез управленски решения. От качеството на решенията зависи 
ефективността на функциониране на организацията. В съвременни условия, 
важността на управленските решения е безспорна. Естествено съществуват и 
редица проблемите, възникващи при вземането на управленски решения. 

Тези проблеми могат да бъдат: 
 - проблеми от технологичен характер - в каква последователност да се 

подготви, вземе и реализира дадено управленско решение. 
 - научни проблеми - какви подходи, методи и средства за вземане на 

решения да се използват. 
След разкриване на проблемите се изработват управленски решения.  
Има различни подходи в процеса на вземане на решения. Кой е най-

добрият зависи от същността на проблема, от времето, с което разполагаме за 
решаването му, разходите за индивидуални стратегии и интелектуалните 
способности на лицето, което взема решения. Решенията представляват по-
скоро средства, отколкото цели. Те са резултат от процеси, чрез които 
мениджърите се стремят да постигнат определени желани състояния.  

Вземането на решения не е някаква точно определена процедура, но е 
процес от следващи един след друг етапи. Проблеми, които възникват рядко 
и са с висока степен на несигурност на крайния резултат, изискват 
използването на цялата процедура. Обратно, проблеми, които възникват 
често, обикновено се разрешават с помощта на съществуващи правила и 
политики, така че не е необходимо да се разработват и оценяват 
алтернативни решения всеки път, когато те възникнат.  

Редът за вземането на тези решения предполага  извършването на 
съвкупност от дейности, в определена технологическа последователност. 
Тази последователност от дейности (алгоритми) за решаване на управленски 
проблеми, може да бъде изградена чрез  невронна мрежа, като изходните 
данни от нея да бъдат различните варианти за решения на проблемите. 

При вземане на управленски решения, e необходимо да се определят 
следните характеристики (параметри) на проблемите: 

- според важността на проблемите те биват: изключително важни, важни 
и несъществени; от това зависи какво внимание и какви ресурси ще се 
отделят 

-  според степента на новост биват: стандартни, адаптивни (вече са 
възниквали, но се проявяват при нови условия) и иновативни (нестандартни) 

-  според времето за решаване им биват: неотложни, срочни и такива, 
които могат да се оправят. 

-   според общите функции на управление: проблеми на планирането, 
организирането и контролирането 
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-  според обхвата на управление в организационен и времеви аспект: 
стратегически, текущи и оперативни 

- според степента на структурираност: неструктурирани, слабо 
структурирани и структурирани 

Проблемите обикновено са три типа: проблеми, свързани с възможности, 
кризисни проблеми и рутинни проблеми.  

Проблемите, свързани с възможности обикновено трябва да бъдат 
забелязани, да бъдат открити от страна на вземащите решения.Такива са 
проблемите, отнасящи се до възможностите за разработване на нови 
продукти, нови групи потребители, нови пазари или хоризонтална и 
вертикална интеграция с други компании.  

Повечето кризисни и рутинни проблеми изискват незабавно обръщане на 
внимание, в резултат на което мениджърът може да прекара голяма част от 
времето си в преодоляване на мини кризи и решаване на рутинни проблеми и 
да няма време да се занимава с откриване на важни и нови за компанията 
възможности.  

За да открият проблемите мениджърите разчитат на няколко съществени 
индикатора:  

- отклонение от предишни постижения - внезапна промяна в някои 
установени модели на поведение често е свидетелство за това, че е възникнал 
проблем, т.н. намаляване на продажбите, нарастване на разходите за 
продажба, увеличаване на дефектната продукция и др.  

- отклонение от плана - когато резултатите не се покриват с планираните 
цели, вероятно е налице някакъв проблем, например: равнището на печалбата 
е по-ниско от планираното ако производственият отдел е надвишил бюджета 
си.  

- критика отвън - действията на странични хора или групи могат да са 
показател за наличието на проблеми, т.н. клиентите изразяват недоволство от 
нов продукт, или от сроковете на доставка и т.н.  

Потенциалните решения трябва да се разработят като се обсъдят и 
потенциалните последици от всяка една алтернатива. Търсенето на възможни 
решения на проблема се извършва в рамките на ограничения, свързани с 
времето и разходите. Това изисква от вземащите решения полагане на 
сериозни усилия за разработването на алтернативи.  

Чрез използването на интелигентни невронни системи мениджърите биха 
били многократно улеснени, тъй като невронните мрежи могат да бъдат 
обучени на всичките тези алтернативи. 

След като се разработят алтернативните решения, те трябва да се оценят 
и сравнят. Целта е при вземането на решението да се избере онази 
алтернатива, която ще доведе до най-благоприятни резултати или ще 
спомогне за избягването на най-неблагоприятните последици. 
Взаимоотношението алтернатива/резултат се проявява при три възможни 
условия : сигурност, риск и несигурност.  
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При избора на една или друга алтернатива трябва да се постигне 
предварително определена цел, като се реши някакъв проблем. Трябва да се 
предвижда и бъдещето състояние на организацията, тъй като решенията 
винаги касаят бъдещето.  

Ако проблема е бил правилно формулиран, а вариантите правилно 
разработени и оценени, е сравнително лесно да се вземе окончателно 
решение и изходните данни на невронната мрежа биха показали варианта с 
най-благоприятни последици по отношение на проблемната ситуация.  
 
6. Заключение   

Изкуствените невронни мрежи, предназначени главно за адаптивно 
управление и адаптивна диагностика на процеси и системи, могат в реално 
време да разпознават, локализират, анализират и отстраняват възникнали 
проблеми. 

Чрез тях може да бъде изградена една последователност от дейности 
(алгоритми) за решаване на управленски проблеми и вземане на решения, 
като изходните данни от невронната мрежа да бъдат различните варианти за 
решения на проблемите.  

Невронни мрежи са един от иновативните модели, който започва да се 
прилага все по-успешно и който предоставят на маркетинговите мениджъри 
необходимите данни за вземане на прецизни стратегически решения.  
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Abstract. In a saturated telecommunications market clearly shows by the growing 
importance and role of business users for Bulgarian service operators. Correct identification 
of key customers building effective relationships with them allows operators time and 
accurately meet their needs. In other words, companies that are heavily dependent on several 
key clients, their focus is on convergence with them. The report proposed a process for 
identifying and servicing key customers. Are proposed and clarified the responsibilities of 
the Sales Representative "Group key customers” and managers „Corporate customers". 
Keywords: key customers, corporate customers, key account management. 
 
1. Въведение 

Един от най-динамично развиващите се пазари през последното 
десетилетие е този на телекомуникационни услуги, което се поражда от 
бързият напредък на технологиите. Това води до засилване на конкуренцията 
между участниците на този пазар. В засилена конкурентна среда от една 
страна, те са принудени да се позоват на прогнози на търсенето на 
телекомуникационните услуги, за да оправдаят значителните инвестиции, 
необходими за осигуряване и гарантиране на качествени услуги в точното 
време на своите потребители. От друга страна силната конкуренция кара 
доставчиците на услуги да предлагат все по-голямо разнообразие от услуги, 
както на частни, така и на бизнес клиенти. Бързото развитие на съвременните 
технологии, увеличаване на конкуренцията на телекомуникационният пазар, 
повишаване изискванията от страна на клиентите, свързани с качество на 
услуга, качество на обслужване, прозрачна ценова политика са част от 
основните предизвикателства за участниците на този пазар, с които трябва да 
се справят, за да се откроят от конкурентите си. 

През последните години в условията на засилена конкуренция ясно 
проличава значителното нарастване ролята на бизнес потребителите за 
българските оператори на този пазар. Това поражда необходимостта от 
правилна стратегия за управление на взаимоотношенията с тях. Ефективното  
изграждане на взаимоотношения с бизнес клиенти и постоянно 
взаимодействие с тях позволява своевременно и точно да отговарят на 
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техните нужди, които от своя страна, помага да се запази и увеличи тяхната 
лоялност. 

Целта на настоящият доклад е да се идентифицират ключови и 
корпоративни клиенти като част от бизнес клиените на 
телекомуникационният пазар, и да се представи спецификата на тяхното 
обслужване. За постигане на поставената цел е необх/димо: 

1) Да се разгледа понятието „ключови клиенти“ според различните 
теоретични изследвания; 

2) Да се предложат и дефинират етапи на идентифициране и 
обслужване на ключови клиенти; 

3) Да се предложат и изяснят отговорностите на Търговски 
представител „Група ключови клиенти“ и Мениджър „Корпоративен клиент“. 
 
2. Изложение 

Всеки оператор като участник на пазарът на телекомуникационни услуги  
се стреми да реализира своите собствени цели, а именно: увеличаване на 
пазарният си дял; минимизиране на разходите по предоставяне на услугите, 
които предлага; максимизиране на печалбата. 

Постигането на тези цели, като че ли става все  по-трудно за самите 
оператори, защото през последните няколко години те се намират в 
условията на наситен телекомуникационен пазар. Това води до стремежа им 
да задържат настоящите си клиенти, като ги превърнат в лоялни, а не 
привличането на нови [1,2,3,4], тъй като набирането на нови клиенти е по-
трудно и по-скъпо, отколкото запазване на съществуващите [5]. 

Многобройните теоретични изследвания подчертават, че устойчиво 
конкурентно предимство на компанията може да осигури постоянният фокус 
върху клиентите. Способността да се осигури висока степен на 
удовлетвореност на клиентите е от решаващо значение за операторите, 
предлагащи телекомуникационни услуги. По-конкретно във все по-
конкурентен пазар, изграждането на силни връзки с клиентите се разглежда 
като ключов фактор в развитието на лоялността на потребителите.  

Традиционно потребителите на телекомункационни услуги се разделят 
на две големи групи – частни клиенти и бизнес клиенти. Обикновено тези от 
бизнес сектора не търсят най-евтиното по абсолютна стойност, а го обвързват 
с качество на предоставяне на услугите, надеждност на функциониране на 
мрежата, новост и перспективност на услугите. 

Пазарът на бизнес клиенти или бизнес пазарът се състои от всички 
организации, които пазаруват стоки и услуги, използвани в производството 
на други продукти и услуги, които продават, дават под наем или предоставят 
на други потребители [6]. Подобна дефиниция за бизнес пазарите дава и Р. 
Илиева, според която те се състоят от индивиди и организации, които 
купуват стоки с цел по-нататъшно производство, препродажба или 
дистрибуция [7]. 
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Г. Маринов определя  бизнес пазарът като пазар на “организирания 
потребител“, на който поведението на отделната организация като купувач е 
твърде специфично в сравнение с това на клиентите на пазара на 
потребителски стоки. Също така според авторът по своя размер, 
номенклатура, асортимент и стокооборот, пазарът на стоки с производствено 
предназначение е по-голям от пазара на стоки за лично потребление [8].  

Бизнес клиентите са важен сегмент от пазара на всеки доставчик на 
телекомуникационни услуги, който от своя страна трябва да взема конкретни 
решения свързани с надеждност, качество на услугата, качество на 
обслужване, техническа поддръжка и накрая, но не на последно място, 
разходите  необходими за доставянето на съответната услуга [ 9]. 

Някои автори смятат, че не всички бизнес клиенти са равни: част от тях  
представляват изключително висок дял от продажбите и печалбите на даден 
оператор [10]. Много различни термини са били използвани, за да дефинират  
тези избрани клиенти [11]: големи сметки [12], основни сметки [13], ключови 
сметки [14,15] и стратегически сметки [16]. Други автори използват понятия 
като: ключови клиенти, големи клиенти, специални клиенти и т.н. [17, 
18,19,20]. 

Много доставчици на услуги са привърженици на правилото 80/20 [17] - 
80% от оборота идва от 20% от клиентите, някои на правилото  50/5 [12], а 
други на правилото  90/10 [9].  

Ключов клиент се характеризира не само с размера и / или обема на 
продажбите, но и /или имат бъдещ потенциал, и /или добър имидж от гледна 
точка на доставчика на услуги [21]. С други думи, за да се разглежда един 
клиент като ключов, той трябва да отговаря на критерии, определени от 
доставчика. Тези клиенти имат уникални изисквания и очаквания, които 
изискват подобни конкретни решения и специално внимание [20].  

McDonald, Milman и Rogers [22] дават следното определение за ключови 
клиенти: "ключови сметки на клиенти на бизнес пазарите, установени чрез 
продажба на организации със стратегическо значение“. Те твърдят, че 
стратегическото значение трябва обективно да се реши въз основа на матрица 
на ключови клиенти, разгледана малко по-късно в настоящият доклад.  

От многобройните теоретични изследвания се забелязва липсата на 
единен подход за определяне на ключови клиенти. Това се поражда от факта, 
че всяка организация  има специфичен предмет на дейност, което от своя 
страна води до определяне на индивидуални за нея критерии, по които да 
дефинира своите ключови клиенти. Според някои автори като критерии 
могат да бъдат посочени: големината на клиента от гл. т. на оборот, персонал; 
географско месторазположение на организацията; брой предоставени услуги 
от страна на доставчика, пазарен дял и др. [9]. Друга част от авторите 
определят критерии като: правна форма, позиция на пазара, пазарна  
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Фиг. 1. Порцес на идентифициране и обслужване на ключови клиенти 

 
стратегия, период и честота на сътрудничество с доставчици на 
телекомуникационни услуги, количествени и качествени параметри (размер и 
обем на услугите) и др. Това, което обединява теоретичните изследвания по 
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отношение на това понятие, че основен критерии за определяне на един 
бизнес клиент като ключов е приходите, които той носи за доставчика на 
услуги. 

В настоящото изследване авторът на доклада предлага и формулира 
следните етапи за идентифициране и обслужване на ключови клиенти на 
телекомуникационни услуги (Фиг. 1): 

1) Дефиниране на критерии за определяне на ключови клиенти на пазара 
на телекомуникационни услуги 

2) Идентифициране на ключови клиенти по избраните критерии. 
 Както стана ясно за определяне на ключови  клиенти се използва т. нар. 

матрица на ключови клиенти (Фиг. 2). McDonald, Milman и Rogers (1996) [22] 
я определят  като важен инструмент за избор, анализ, идентифициране и 
приоритизиране на ключови клиенти. Тя дава възможност да се 
диагностицира естеството и стойността на взаимоотношенията между клиент 
и доставчик; да се направи реалистична оценка на техния потенциал; да се 
определят силните страни на организацията във всяка една от тези ключови 
сметки и да се определи стратегическото значение на всеки ключов клиент.  

 
Високо 

равнище Сигурни  
 ключови клиенти 

 

Разглеждане на всеки 
отделен клиент 

? 

Ниско 
равнище 

 

Вероятни ключови 
клиенти 

 

Вероятно не 
представляват 

ключови клиенти 

 

 Високо 
равнище 

Ниско  
равнище 

 

 Финансова привлекателност на клиента 

Фиг. 2. Матрица на ключови клиенти 
 
Според матрицата има четири вида стратегии, с помощта на които една 

организация може да определи своите ключови клиенти. 
 Първи квадрант: Сигурни ключови клиенти 

Препоръчана стратегия: Инвестирайте  
Клиентите попадащи в този квадрант осигуряват голяма част от 

печалбата на организацията и отразява желанието й да подобри 
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конкурентната си позиция спрямо всеки атрактивен клиент. С тези клиенти 
има вероятност за създаване на дългосрочни отношения, което от своя страна 
води до спестяване на разходи от двете страни, чрез съвместна работа, 
провеждане на съвместно стратегическо планиране и общувне на всички 
нива. Възможностите на организацията за този вид връзка са ограничени, 
така че делът на тези клиенти е относително малък.[23]  

 Втори квадрант: Вероятни ключови клиенти 
Препоръчана стратегия : Селективно инвестиране 
Ключовите клиенти в това поле изглеждат привлекателни , но позицията 

на доставчикът на услуги с тях в момента е слаба. За да се промени това 
положение, е необходимо операторът да инвестира във време, усилия и 
допълнително средсва. Малко вероятно е той да се справи с всички клиенти в 
този квадрант едновременно. Трябва да се прегледат внимателно и да ги 
раздели в две групи, с които ще се прилагат различни стратегии. Едната 
група са тези клиенти, които има вероятност да се превърнат в ключови. 
Операторът трябва да се стреми да развива този тип отношения. Втората 
група клиенти са такива, на които доставчикът на услуги гледа на тях за 
кратък период от време, докато той бъде уверен  по отношение на тяхната 
атрактивност и / или фирмата е разработила такива стратегии, с които може 
да отговори на техните нужди [23]. 
 Трети квадрант: Разглеждане на всеки отделен клиент 
Препоръчаната стратегия: Поддържайте  
Клиентите, намиращи се в това поле са склонни да продължат да 

доставят високи приходи за дълъг период от време, въпреки че някои от тях 
могат да бъдат в наситен пазар, какъвто е телекомуникационният. 
Операторите трябва да бъдат предпазливи, което се постига с взаимни 
договорни взаиомоотношения по между им. Акцентът тук се поставя на 
възвръщаемост на направените инвестиции преди това и по възможност 
осигуряване на допълнителни такива. По този начин се осигуряват 
допълнителни средства, които могат да се използват за инвестиране в 
клиенти с по-голям потенциал за растеж и превръщайки ги в ключови [23]. 
 Четвърти квадрант: Вероятно не представляват ключови клиенти 
Препоръчаната стратегия: Управление на парични средства  
В това поле попадат два вида клиенти: Тези, които не трябва да се 

разглеждат като ключови и представляват по-голямата част от клиентите в 
този квадрант, и тези, които все още трябва да се разглеждат като ключови 
клиенти, защото те предоставят определен процент от продажбите на 
оператора [23]. 

След като доставчикът на телекомуникационни услуги определи кои са 
неговите ключови  клиенти на следващо място е той да ги анализира. 

3) Анализиране на ключови клиенти. 
При анализа на ключови клиенти доставчикът на телекомуникационни 

услуги е небходимо да определи техните нужди от услуги, начина на 
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обслужване, възможностите на компанията, свързани с предоставянето на 
услуги и обслужването. Прави се отново анализ на обема на продажбите, 
рентабилност, инвестиции, които са необходими да се направят, анализ на 
разходите.  

Тук възниква въпросът кои от нововъзникналите връзки и 
взаимоотношения да се потдържат и има ли такива, които трябва да се 
отхвърлят? 

Както е видно от фигурата авторът на доклада определя  два вида 
ключови клиенти. Първият вид са ключови клиенти, разделени на отделни 
групи, това може да се определи като сегментиране на ключовите клиенти, 
т.е. разделянето им на сегменти, които имат сходни потребности.  
Дефинирани са като „Групи ключови клиенти“ 

Вторият вид ключови клиенти са т. нар. корпоративни клиенти.  
Характерното за тях, е че представляват специфични клиентски заявки за 
доставчика на телекомуникационни услуги, което налага индивидуален 
подход отговарящ на техните индивидуални  нужди. Това е свързано с 
проектиране и реализация на технически решения или нестандартни 
технически решения по предоставяне на професионални 
телекомуникационни услуги, удовлетворяващи клиентските изисквания. 
Спецификата на всеки клиент от една страна поражда необходимостта 
операторът да разработва индивидуална политика към всеки един от тях, и от 
друга той трябва да се ръководи от собствените им политики.  
Корпоративните клиенти често изискват иновации, свързани с високи 
експлоатационни разходи. Всяка организация трябва да прецени до колко 
може да отговори на тези изисквания и трябва внимателно да се съсредоточи 
върху подбора и категоризацията на корпоративни клиенти. 

След разделянето на ключовите клиенти на два вида, авторът определя 
следващия етап при обслужването им, а именно: 

4) Разработване на стратегии за обслужване на всяка „Група ключови 
клиенти“ и на всеки „Корпоративен клиент“.   

На този етап доставчикът на услуги трябва да се съобрази от една страна 
с нуждите на всяка обособена група ключови клиенти, и от друга с 
индивидуалните изисквания на всеки корпоративен клиент. 

5) Избор на подходяща стратегия за обслужване на „Група ключови 
клиенти” и „Корпоративни клиенти".  

Всяка компания се стреми даден клиент при потреблението на услуги да 
бъде избрана отново. Ето защо при отношенията си с клиенти тя трябва да 
изгради и засили дългосрочно сътрудничество, т. е. превръщайки ги в 
лоялни. Специално внимание се отделя на взаимоотноотношенията с 
клиентите, като управлението на връзките с тях и анализа на 
удовлетвореността им. В условията на наситен пазар какъвто е 
телекомуникационният това заема  все по-важно място при вземането на 
управленски решения от страна на мобилните оператори.  
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6) Определянето на търговски представител за дадена „Група ключови 
клиенти“ и мениджър „Корпоративен клиент“ е важен момент  и следващ 
етап при процеса „Идентифициране и обслужване на ключови клиенти“.  

Ръководителят на ключови клиенти е с множество роли. Той трябва да 
умее добре да познава процеса на покупка и работа на своите клиенти: цена, 
условия, капацитет, заплахи за правилното функциониране, евентуални 
проблеми и алтернативи за преодоляването им. Важно е да знае кой, кой е в 
процеса на покупка, да предвижда кой може да блокира и затрудни работата 
и да създава подръжници и защитници вътре в организацията на клиента.[19] 
Ето защо особено внимание трябва да се обърне на качество на обслужване 
на всеки клиент, защото то е най-значимия фактор за вземане на решение за 
покупка [24, 25]. Разликата между Търговски представител „Група ключови 
клиенти“ и Мениджър „Корпоративен клиент“, и техните отговорности са 
предложени в следващата таблица. 

 
Таблица 1. Отговорности на Търговски представител 

 „Група ключови клиенти“ и Мениджър „Корпоративен клиент“ 

Търговски представител 
„Група ключови клиенти“ 

 

Мениджър „Корпоративен клиент“ 
 

Представител на доставчикът на 
телекомуникационни услуги с 

необходима професионална подготовка, 
знания и умения 

Представител на висшето ръководство 
на доставчикът на 

телекомуникационни услуги, чрез 
пряко участие при обслужване на 

даден корпоративен клиент 
Поставя клиента и неговите интереси на първо място 

Изгражда доверие и предпоставки за дълготрайни взаимоотношения 

Определя нуждите на „Група ключови 
клиенти“ и средствата на тяхното 

реализиране 

Разбиране на съответният 
корпоративен клиент, определяне на 

неговите нужди и средствата на 
тяхното реализиране 

Консултира, подпомага и продава  
различни видове услуги, според 

телекомуникационните нужди на 
клиентите от конкретната група, за 

която отговаря 

Ръководи дефинирането на 
индивидуалните изисквания на 

съответният корпоративен клиент по 
отношение на доставката на 

специфични решения 
Уведомява и презентира на групата 
ключови клиенти за въвеждането на 
нови телекомуникационни услуги 

Анализира взаимодействието на 
изисканите промени спрямо нови или 

текущи решения и процеси 
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Идентифицира потенциални рискове и 
еветуални проблеми, свързани с 
доставяне на отделните услуги 

Идентифицира потенциални рискове, 
пропуски и евентуални проблеми в 

поставените от съответният 
корпоративен клиент изисквания 

Идентифициране на проблеми, породени при управлението, както на отделните 
групи ключови клиенти, така и на корпоративните клиенти - включително 

структури, методи и процеси при боравене с такива клиенти 
Отговаря за повишаване на приходите в 

поверената му база с клиенти, 
постигане на поставените цели, както и 

за цялостната удовлетвореност на 
клиентите от работата на доставчикът 

на услуги 

Изготвя специфични ценови решения 
на всеки корпоративен клиент, 

съобразно целите и изисванията и на 
двете страни, водещи до повишаване 

приходите на компанията и 
клиентската удовлетвореност 

 
Силно впечатление прави Мениджър „Корпоративен клиент“ с това, че е 

лице от висшето ръководство на фирмата с пряко участие при обслужването 
на даден  корпоративен клиент. Това се поражда от необходимостта за 
вземането на решения със стратегически характер, породени от 
специфичните нужди и изисквания на всеки отделен корпоративен клиент. 
При обслужването на „Група ключови клиенти“ участието на висшето 
ръководство е непряко.  

 
3. Заключение 

Значимостта на ключовите клиенти за всички доставчици на 
телекомуникационни услуги води до непрекъснатият им стремеж да 
установяват все по-тесни взаимоотношения с тях. С други  думи, когато 
компаниите са силно зависими от няколко стратегически клиенти, техният 
фокус е върху сближаването с тях. Това се постига, чрез осигуряване на  
висококвалифициран и мотивиран персонал и създаване на подходящи 
условия за постоянното му усъвършенстване. 
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Abstract. In the report is  analyses on the  base of the literature and outlines the basic 
parameters of quality of services. Six indicators have selected, related to the quality of 
service to consumers and using telecommunications services by mobile operators. Empirical 
study was done among 504 consumers and found the assessment of individual users in the 
selected indicators. The analysis of consumers' assessments have  deduced, for the 
assessment of perceived quality of service of users of the three telecom operators in 
Bulgaria „Mobiltel„, „Globul„ and „Vivacom”. 
Keywords: perceived quality, assessment of perceived quality, mobile operators. 
 
1. Въведение 

Милиони хора в България ежедневно използват различни 
телеокомуникационни услуги. Ежедневните контакти с 
телекомуникационните оператори, създават впечатление у потребителите за 
възприеманото от тях качество на предлаганите услуги и качество на 
обслужване в бизнес центровете на операторите. В условията на 
конкурентна пазарна цена възприеманото от потребителите качество на 
обслужване е важен показател за използваната стратегия от оператора 
ориентирана към клиента. 

Цел на настоящия доклад е да се оцени възприеманото от потребителите 
качество на обслужване  по базови параметри, които влияят върху качеството 
на обслужване, предлагано от мобилните оператори. Представят се резултати 
от направено емпирично изследване на възприеманато от потребители 
качество на обслужване от наши мобилни оператори. 

Задачите на доклада са: 
- Литературен обзор на научни публикации, в които авторите извеждат 

въпроси, свързани с оценката на качеството на обслужване в 
електронните съобщения; 
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- Представяне на резултати от направено емпирично изследване на 
възприеманото от потребители качество на обслужване от българските 
мобилни оператори. 

 
2. Литературен обзор на проблема 

В литературата учени от различни държави  изследват качеството на 
услугите и обслужването в областта на мобилните комуникациии. В една от 
по-ранна публикация посветена на проблема от 1988 г. авторите                    
А. Парасураман, В. Цайтхамл, и Л. Бери, считат, че „подходящо измерване 
на качеството на фирмата е да се измери неговото възприемане от 
клиентите” . Те предлагат тристепенна скала за измерване на възприеманото 
качество: „отлично”, „добро”, „лошо/приемливо” в пет направления – 
„осигуреност с активи за осъществяване на услугата„, „надежност – точност 
при извършването на услугата”,  „отзивчивост – желание за подпомагане на 
клиента и бързина на обслужване”, „увереност – способност на персонала да 
се внуши доверие” , „съпричастие – загриженост на фирмата да се отдели 
индивидуално внимание на клиента в процеса на обслужване” [1]. През 
последното десетилетие предложените пет направления се изучават от 
автори, работещи в областта на мобилните комуникации. К. Стилианоу 
доказва през 2006 г., че телекомуникационнни оператори  трябва да 
подобрят загрижеността при обслужване на клиента, надежността при 
извършване на услугата и осигуреността с активи за осъществяване на 
услугата [2]. През 2010 г. учени доказват хипотези, че: отзивчивостта, 
загрижеността към клиента, осигуреността с активи и мрежовото качество 
имат значително влияние върху възприеманото качество на обслужване [3]. 
М. Кхан освен предложените от А. Парасураман и др. пет параметъра на 
качеството на обслужване, добавя още два: „качество на мрежата” и 
„удобство на достъп на клиента при контакт с оператора” и доказват 
влиянието им върху обслужването [4]. Учени добавят към петте 
разглеждани елемента на качеството прибавят: „икономически параметър , 
свързан с цената на минута разговор” и „качество от техническа гледна 
точка” [5]. 

В друга публикация качеството в телекомуникациите се оценява чрез 
технически показатели като: качество на връзката, качество на предаваното 
изображение по мрежата и др. [6, 7, 8, 9]. Д.  Пиковичи и А. Мади, оценяват 
възприетото от потребителите качество на предавания звук с пет степенна 
скала: „отлично”, „добро”, „задоволително”, „лошо”, „много лошо” [7]. 

В резултат на направено изследване през 2010 г. Р. Портлури и              
В. Мангнале свързват качеството с параметри като: „взаимодействие със 
служителите, обслужващи клиенти на оператора”  и „процес на доставка на 
услуга” [10]. В друго изследване направено през 2013 г. авторите разглеждат 
качеството на обслужване като многодименсионен модел за измерване, 
който обхваща параметрите: „качество на мрежата”, „услуги с добавена 
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стойност”, „ценови пакети”, „компетентност на служителите”, „билинг 
система -  коректност на сметките”, „услуги по обслужване на клиентите – 
бързина на отговор при оплаквания на клиенти”, „удобство” [11].  

Авторите на емпирично изследване на критерии при избор на 
телекомуникационен оператор използват седем степенна скала (от 1 до 7) за 
оценка на „качеството на услугите”, „имижд на марката” и „цените на 
операторите” [12]. 

В резултат на анализ на публикациите свързани с качеството на 
предостяване на телекомуникациони услуги е видно, че авторите нямат 
единно мнение относно факторите, които влияят върху възприеманото 
качество на обслужване от потребителите.  

 
3. Модел на изследването 

За постигане на целите на настояшия доклад е проведеното 
маркетингово проучване на оценка на на качеството на обслужване е 
приложен извадков подход. Извадката е определена по формула 1 с 
необходим минимален обем (n) от 384 респондента [13]. 

16,384)1(
2

2

=
∆
−

=
p

zppn    , където:                                               (1) 

z е гаранционният множител (квантил на нормалното разпределение), 
96,1=z  при гаранционна вероятност на надеждността на изводите 95%; 

p – оносителен дял на единиците в съвкупността по изследвания белег - 50% 
са удовлетворени; 
Δp% - максимално допустимия обем на статистическа грешка, %=%∆ 5p ; 

Изследването за удовлетвореността на потребителите от 
телекомуникационни услуги е проведено чрез анкетно проучване на 504 
участници на четири етапа:  

I етап - месеци ноември и декември 2010 г. – участвали 103 
респонденти; 
II етап - месеци януари и февруари 2011 г. – участвали 132 респонденти; 
III етап – от месец септември 2011 г. до м. април 2012 г.– участвали 165 
респонденти; 
IV етап – от месец януари 2013 г. до м. декември 2013 г.– участвали 104 
респонденти. 

Разработена е анкета с основни въпроси, отнасящи се до 
удовлетворението на потребителите от качеството на  телекомуникационни 
услуги и обслужване. Избрани са шест показателя, които са свързани с: 
резултатите от обслужването („любезност на служителите в бизнес 
центровете на оператора“, „бързина на обслужването“), процеса на 
обслужване („достатъчен брой работни места за обслужване на клиенти“, 
„качество на обслужване в бизнес центровете на оператора“), среда на 
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обслужване („дизайн на интериора в бизнес центровете на оператора“, 
„просторност на помещенията “). 

 
4. Резултати от изследването  

Получените резултати от изследването, съгласно оценяваните от 
потребителите показатили са отразени  в таблици: 

Таблица 1 - Оценка на респондентите по „Бързина на обслужване”; 
Таблица 2 – Оценка на респондентите по „Любезност на служителите”; 
Таблица 3 - Оценка на респондентите по „Достатъчен брой работни 
места за обслужване на клиенти”; 
Таблица 4 - Оценка на респондентите по „Качество на обслужване от 
оператор в Кол център”; 
Таблица 5 - Оценка на респондентите по „Дизайн на интериора”; 
Таблица 6 - Оценка на респондентите по „Просторност на помещенията”. 

 
В колона „Име на оператора на абоната”  на таблиците са записани 

търговските наименования  на трите оператора, работещи на пазара на 
мобилните комуникации в България – „Мобилтел”, „Глобул” и „Виваком”. 
Част от респондентите участвали в изследването са отговорили, че са 
абонати на повече от един оператор и съответно са дали повече от една 
оценка. В колонката са отразени различните комбинации от варианти за 
избор на оператор и оценките на потребителите, следователно сумарният 
отговор на въпросите е по-голям от броя на участниците. Използвана е 10 
спепенна скала за оценка на удовлетвореността т.к. тя дава по-голяма 
прецизност при  оценка на мнението на абонатите.   

От данните в таблиците е видно, че най-голям е броя на респондентите 
участвали в изследването, които са абонати на Мобилтел.  

Съгласно показателя „Бързина на обслужване”, 66 от респондентите 
дават оценка от 8 точки. Потребителите имат висока оценка към 
операторите т.к. 220 отговора са оценени с точки  8, 9 и 10.  

Показателят „Любезност на служителите” е оценен от 1/5 от 
потребителите с най-висока оценка -  10.  

По показателя „Достатъчен брой работни места за обслужване на 
клиенти” респондентите нямат единно мнение т.к. между 55 и 63 точки са 
оценени отговори – 5, 6, 7, и 8.  

„Качеството на обслужване в кол центровете” е оценено с над 70 
отговори със 8 и 10 точки.  

Показателите свързани със средата на обслужване „Дизайн на 
интериора” и „ Просторност на помещенията ” получават над 80 отговори с 
оценка 8. 
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Таблица 1. Оценка на респондентите по „Бързина на обслужване” 
Име на оператора на 

абоната 
Оценка Сума 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мтел (M)  26 14 13 17 33 32 15 26 19 18 213 
Глобул (Г)   5 7 4 9 9 19 21 17 20 111 
Виваком (В)  3 2 5 3 8 5 11 9 11 7 64 
М, Г, оценка за Мтел  2 1 1 3 4 2 3 1  2 19 
М, Г, оценка за Глобул  1 1 1 3 4  4 1  2 17 
М, В, оценка за Мтел        1 1 1 1 4 
М, В, оценка за Виваком        1 1 1 1 4 
Г, В, оценка за Глобул   1 1 1      2 5 
Г, В, оценка за Виваком   1  1     1 2 5 
М, Г, В, оценка за Мтел    1  1   2   4 
М, Г, В, оценка за Глобул  1    1   2   4 
М, Г, В, оценка за Виваком  1    1   2   4 
Без отговор на въпроса 86           86 

Сума 86 34 25 29 32 61 48 54 66 50 55 540 
 
 

Таблица 2. Оценка на респондентите по „Любезност на служителите” 
Име на оператора на 

абоната 
Оценка Сума 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мтел (M)   13 11 11 9 30 24 25 32 22 43 220 
Глобул (Г)   5 2 6 4 9 10 7 22 12 31 108 
Виваком (В)   2 2 2 2 4 7 7 16 8 19 69 
М, Г, оценка за Мтел   1   1 2 1 3 2 4 1 2 17 
М, Г, оценка за Глобул         3 1 3 2 3 2 3 17 
М, В, оценка за Мтел         1 1   1 4 1   8 
М, В, оценка за Виваком       1 1     1 4   1 8 
Г, В, оценка за Глобул     1   2   1       3 7 
Г, В, оценка за Виваком     1   1   1 1     3 7 
М, Г, В, оценка за Мтел   1               1 2 4 
М, Г, В, оценка за Глобул   1               1 2 4 
М, Г, В, оценка за Виваком   1               1 2 4 
Без отговор на въпроса 71                     71 

Сума 71 24 17 21 25 46 49 46 85 49 111 544 
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Таблица 3 . Оценка на респондентите по „Достатъчен брой  
работни места за обслужване на клиенти” 

Име на оператора на 
абоната Оценка Сума 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Мтел (M)   23 9 15 22 30 34 27 19 20 17 216 
Глобул (Г)     2 5 7 16 8 15 20 18 20 111 
Виваком (В)     1 2 5 13 9 8 18 6 12 74 
М, Г, оценка за Мтел   2     2 1 2 4 1 1 1 14 
М, Г, оценка за Глобул   2     1 1 2 4 2 1 1 14 
М, В, оценка за Мтел               4       4 
М, В, оценка за Виваком               3     1 4 
Г, В, оценка за Глобул                   1 1 2 
Г, В, оценка за Виваком                   1 1 2 
М, Г, В, оценка за Мтел     1           1     2 
М, Г, В, оценка за Глобул     1           1     2 
М, Г, В, оценка за Виваком     1           1     2 
Без отговор на въпроса 80                     80 

Сума 80 27 15 22 37 61 55 65 63 48 54 527 
 

Таблица 4 . Оценка на респондентите по „Качество на обслужване  
от оператор в Кол център” 

Име на оператора на 
абоната  

Оценка Сума 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мтел (M)   12 17 18 19 27 21 17 35 22 21 209 
Глобул (Г)     1 3 10 10 13 14 18 13 29 111 
Виваком (В)   2   2 5 11 9 11 12 8 17 77 
М, Г, оценка за Мтел             1 2 4 2 2 11 
М, Г, оценка за Глобул               2 2 1 4 9 
М, В, оценка за Мтел             1 1   1 1 4 
М, В, оценка за Виваком               1   1 1 3 
Г, В, оценка за Глобул                     2 2 
Г, В, оценка за Виваком                     2 2 
М, Г, В, оценка за Мтел                 1     1 
М, Г, В, оценка за Глобул                 1     1 
М, Г, В, оценка за Виваком                   1   1 
Без отговор на въпроса 88                     88 

Сума 88 14 18 23 34 48 45 48 73 49 79 519 
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Таблица 5. Оценка на респондентите по „Дизайн на интериора” 
Име на оператора на 

абоната  
Оценка Сума 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мтел (M)   5 3 6 7 28 18 31 39 23 46 206 
Глобул (Г)     2 1 3 12 10 13 15 26 30 112 
Виваком (В)   1   4 3 9 4 12 14 9 19 75 
М, Г, оценка за Мтел       1 1   3 1 3   4 13 
М, Г, оценка за Глобул         1   2 1 6   5 15 
М, В, оценка за Мтел           1   1 2   1 5 
М, В, оценка за Виваком           1   1 1   1 4 
Г, В, оценка за Глобул       1 1       1   2 5 
Г, В, оценка за Виваком       1 1       2   1 5 
М, Г, В, оценка за Мтел   1       1         1 3 
М, Г, В, оценка за Глобул   1       1         1 3 
М, Г, В, оценка за 
Виваком   1       1         1 3 
Без отговор на въпроса 91                     91 

Сума 91 9 5 14 17 54 37 60 83 58 112 540 
 

Таблица 6. Оценка на респондентите по „Просторност на помещенията” 
Име на оператора на 

абоната 
Оценка Сума 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Мтел (M)  5 5 10 14 34 16 31 36 21 33 205 

Глобул (Г)   1 5 3 15 14 8 21 20 22 109 
Виваком (В)  1  2 3 10 7 7 15 10 15 70 

М, Г, оценка за Мтел   1 1 2  1 3 3  6 17 
М, Г, оценка за Глобул  1 1  2  2 3 2  6 17 
М, В, оценка за Мтел     1   1 4   6 

М, В, оценка за Виваком       1 1 4   6 
Г, В, оценка за Глобул    1      1 1 3 

Г, В, оценка за Виваком    1      1 1 3 
М, Г, В, оценка за Мтел  1     1  1   3 

М, Г, В, оценка за Глобул  1     1  1   3 
М, Г, В, оценка за Виваком  1     1  1   3 

Без отговор на въпроса 91           91 
Сума 91 10 8 20 25 59 44 54 88 53 84 536 
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6. Заключение 
Въз основа на анализа на литературни източници, свързани с качеството 

на предостяване на телекомуникациони услуги в доклада са изведени основи 
параметри на качеството на обслужване на телекомуникационни 
предприятия,  работещи в различни страни на света. Между авторите няма 
единно мнение за избора на параметри за оценка на качеството на 
обслужване. Избрани са шест показателя, свързани с качеството на 
обслужване на потребителите, ползващи телекомуникационни услуги от 
мобилните оператори. Направено е емпирично проучване на 504 потребители 
и е установена оценката им по избраните показатели. В резултат от анализа 
на оценките на потребителите, може да се направи извода, че те определят 
работата на телекомуникационните оператори по отношение на тяхното 
обслужване с предимно с положителни  оценки със стойност над 5. Като 
възможност за задълбочаване на изследването може да се посочи 
разширяването му към установяване и изясняване на причините, водещи до 
ниски оценки на показателите свързани с: резултатите, цената и средата на 
обслужване, които са предпоставка за неудовлетвореност на клиентите. 
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Abstract. In the  report is analyzed the main issues in customer satisfaction of  
consumers and its relation to quality of service. Model of the factors (speed of 
service, politeness of staff , availability of jobs , quality of service , interior design , 
availability of parking for customers), that influencing over customer  satisfaction 
was proposed . Empirical study is done based with 504 respondents. Based on the 
study are confirmed six hypotheses, that are related to the analysis model using the 
method of statistical hypothesis testing. 
Keywords: perceived quality, customer satisfactions, mobile operators, research, hypothese. 
 
1. Въведение 

Използването на услуги от милиони потребители в цял свят чрез 
мобилните мрежи от трето поколение (3G) и навлизането в някои страни на 
мрежи от четвърто поколение (4G), създава нови предизвикателства пред 
управлението на телекомуникационните оператори. Възниква необходимост 
от изучаване, измерване и управление на качеството на възприеманото от 
потребителите качество на обслужване от телекомуникационните оператори 
и връзката му с удовлетвореността им. 

Цел на настоящия доклад е да се дефинират и изследват основни 
параметри, които влияят върху качеството на обслужване предлагано от 
мобилните оператори в България. Наблюдава  се връзката между качеството 
на обслужване и удовлетвореността на потребителите. Представят се 
резултати от направено емпирично изследване на възприеманато от 
потребители качество на обслужване от мобилните оператори. 

Задачите на доклада са: 
- Да се идентифицират научни публикации, в които авторите извеждат 

проблеми, съврзани с възприеманото от индивидуалните потребителите 
качество на обслужване; 
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- Да се дефинират и изследват основни параметри, които влияят върху 
качеството на обслужване; 

- Да се потвърдят или отхвърлят хипотези свързани с  възприеманато от 
потребители качество на обслужване от българските мобилни оператори 
и връзката му с пълната удовлетвореност. 

 
2. Литературен обзор на проблема 

В научната литература в последните години редица автори се 
интересуват от проблемите свързани с: удовлетвореност на потебителите, 
качеството на обслужване на клиентите и наличието на тяхна взаимна връзка. 
Шведският учен Кл. Касъл посочва, че „Измерването на удовлетворението на 
клиентите, означава оценяване на възприеманото от потребителите качество 
на услугите, които се предлагат” [1]. Съгласно БДС ISO 10001:2007 
„удовлетвореността на клиента” се дефинира като “възприятие на клиента за 
степента, до която са удовлетворени неговите изиксвания” [2]. Ф. Котлър 
изказва своята позиция по въпроса, като прави връзка между цената, 
качеството на продукта и качеството на обслужване. Той поддържа позиция, 
че „към цената трябва да се прибави и известно качество и  обслужване, за да 
могат клиентите да са удовлетворени не само от цената” [3]. Подобно 
твърдение изказват М. Ханиф, С. Хафез и А. Риаз, като установяват, че 
„услугите и удовлетвореността на клиентите също имат значителна връзка, 
добрите услуги могат да направят потребителите да се чувстват по-
удовлетворени чрез справедливо ценообразуване” [4]. Американските учени 
Р. Каплън и Д. Нортън считат, че „в условията на съвременната технологично 
и потребителски ориентирана конкуренция, финансовите показатели не 
доставят достатъчно добри условия за успех. Те насърчават мениджърите да 
се концентрират върху подобряване на такива показатели като степен на 
удовлетвореност на клиента, качеството, времевия цикъл, възнагражденията 
на служителите и тяхната мотивация” [5].  

В научни публикации от областта на услугите, учените се установяват 
съществуване на връзка между удовлетвореността на потребителите и 
качеството на обслужването им. Проведено изследване доказва хипотезата, 
че „качеството на услугите има значително влияние върху усещането на 
клиентите при избор на мобилен оператор” [6]. Д. Лонгуърт и колектив 
достигат до извода, че „измерване и създаване на отчети за измерване на 
качеството, в отговор на влиянието му върху удовлетвореността и лоялността 
винаги е било трудно” [7]. В литературата авторите разкриват различни 
гледни точки, относно начина на измерване на удовлетвореността на 
потребителите връзка с качеството. Една от по-ранните публикациии 
посветена на проблема е на А. Парасураман, В. Цайтхамл, и Л. Бери от 1988 
г., в която те считат, че „подходящо измерване на качеството на фирмата е да 
се определи неговото възприемане от клиентите” [8].  

Възприетото качество на обслужване е компонент на няколко индекса за 
оценяване на удовлетвореността на потребителите, които се прилагат за 
предприятия от различни индустриални сектори: American Customer 
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Satisfaction Index (ACSI), European Customer Satisfaction Index (ECSI), Hong 
Kong consumer satisfaction index (HKCSI), Turkish Customer Satisfaction Index 
(TMME) (таблица 1) [9, 10, 11, 12]. 

 

Таблица 1. Индекси за оценка на стойността на клиентите 
Име на 
индекса 

Фактори на удовлетвореност 
Влияещи променливи Резултатни променливи  

 ACSI Възприемано качество, 
Възприемана стойност,  
Очаквания на клиентите 

Оплаквания на клиентите; 
Лоялност на клиентите 

 ECSI Възпр. качество, Възпр. стойност, 
Очакв. на клиентите, Имидж 

Оплаквания на клиентите; 
Лоялност на клиентите 

 HKCSI Оц.а на изпълнението; Очакв. на 
клиента; Характ. на клиента; 
Оценка на стойността 

Мнение на клиентите; 
Лоялност на клиентите 

 TMME Възприемано качество, 
Възприемана стойност,  
Очаквания на клиентите,  

Оплаквания на клиентите; 
Лоялност на клиентите 

 
През последните години с развитието на съвременната индустрия и 

нарастващите изискванията на клиентите проблемът за качеството на 
услугите  придобива особена актуалност (таблица 2) [13, 14, 15, 16, 17]. 

Таблица 2. Мнения на автори в съвременни публикации свързани с качеството 
Автор/и Мнения на авторите относно качеството Год 

Б. Ангелова „Качеството на услугата става измеримо като 
се свърже с въпроса: как доставчикът на услуги 
посреща очакванията на клиентите” 

2011 

М. Хоровац,  
А. Михалкова 

„В индустрията на услугите - измерването на 
удовлетворението на клиентите е само 
последствие от измерването на качеството” 

2012 

С. Заим, 
А.Тюркулмаз, 
М.Тарим, 
В.Укар, О.Аказ 

Възприетото качество изгражда оценката за 
къстамизацията и надежността за даден 
продукт или услуга 

2010 

Св. Димков Оценяването на потребителската 
удовлетвореност трябва да се извърши чрез 
оценяване на резултатите от обслужването и 
оценяване на процеса по обслужването 

2013 

 
В резултат на анализ на публикациите свързани с предостяване на 

телекомуникациони услуги, е видно, че авторите нямат единно мнение 
относно факторите, които влияят върху удовлетвореността на потребителите 
(таблица 3) [15, 18, 19, 20, 21]. 
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Таблица 3. Фактори влияещи върху удовлетвореността в телекомуникациите  
Автор/и пазар Фактори на влияние върху удовлетвореността  

М. Бут 
Е. Рън  
(2009 г.) 

Паки-
стан 

Разговори (към същата или друга мрежа); 
Покритие, Разнообразие от пакети; Скорост на 
връзката; Точност на сметките; Бързина на 
решаване на проблеми от персонала 

Радосавлевик 
и кол. (2011) 

Хола-
ндия 

Параметрите на качество на експлоатация на 
мрежата 

С. Заим, и кол. 
(2010) 

Турция Възприето качество , Възприета стойност (между 
цената и изпълнението), Имидж, Очаквания на 
клиентите (персонални, от продукта, пълно 
качество), Лоялност  

С. Кхан 
С. Афсхеен. 
(2012) 

Паки-
стан 

Предоставяни услуги,  Сила на сигнала, 
Покритие, Справледливи цени, Отстъпки при 
ценообразуването, Промоции 

А. Емерах, 
и кол. (2013) 

Ниге-
рия 

Грижа за клиента, Качество на разговора, 
Покритие, Избор на план, Услуги с добавено 
стойност, Годност на съоръженията, Учтивост 

3. Модел на изследването 
За постигане на целите на настоящия доклад се предлага концептуален 

модел за изследване на проблема (фиг.1) като се търси статистически 
значима връзка между шест показатели. Те са свързани с: резултатите от 
обслужването („любезност на служителите в бизнес центровете на 
оператора“, „бързина на обслужването“), процеса на обслужване 
(„достатъчен брой работни места за обслужване на клиенти“, „качество на 
обслужване в бизнес центровете на оператора“), среда на обслужване 
(„дизайн на интериора в бизнес центровете на оператора“, „наличност на 
паркинги за клиенти при бизнес центровете“). 

При проучването на „пълното удовлетворение на телекомуникационния 
оператор” се изследва оценката на цялостното удовлетворение получавано от 
потребителите от телекомуникационната компания. 

При маркетинговото проучване на възприеманото на качеството на 
обслужване е използван извадков подход. Извадката е определена по 
формула 1 с необходим минимален обем (n) от 384 респондента [22]. 

16,384)1(
2

2

=
∆
−

=
p

zppn    , където:                                              (1) 

z е гаранционният множител (квантил на нормалното разпределение); 
96,1=z  при гаранционна вероятност на надеждността на изводите 95%; 

p – оносителен дял на единиците в съвкупността по изследвания белег - 50% 
са удовлетворени; 
Δp% - максимално допустимия обем на статистическа грешка, %=%∆ 5p ; 
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Фиг. 1. Изследван модел 
 

Изследването за удовлетвореността на потребителите от 
телекомуникационни услуги е проведено чрез анкетно проучване на 504 
участници на четири етапа:  

I етап – м. ноември и декември 2010 г. – участвали 103 респонденти; 
II етап – м. януари и февруари 2011 г. – участвали 132 респонденти; 
III етап – от м. септември 2011 г. до м. април 2012 г.– уч. 165 респонденти; 
IV етап – от месец януари 2013 г. до м. дек. 2013 г.– уч. 104 респонденти. 

Разработена е анкета с основни въпроси, отнасящи се до 
удовлетворението на потребителите от качеството на  телекомуникационни 
услуги предоставяни от мобилни мрежи и удовлетвореността на 
потребителите. Прилага се непараметричен метод за изследване на хипотези 
(

2χ на К. Пирсън – наречено 
2χ  разпределение), който се използва, когато 

изучаваните признаци нямат количествен израз и са представени в 
номинална, ординална или рангова скала [22, 23]. Чрез него се проверява 
хипотеза за съвпадение на емпирично разпределение с определен модел на 
теоретично разпределение. Емпиричната характеристика на 

2χ  се изчислява 
по формула 2. 

( )
∑

−
=

о

он
em f

ff 2
2χ

където:                                          (2) 
нf  са наблюдаваните (фактическите) честоти; 
оf - очакваните (теорeтичните) честоти.  

Критичната стойност на теоретичната характеристика 
2

, fαχ (къдетоα - риск 
за грешка, f - степен на свобода), зависи от степените на свобода, 
определени по израза: 

 ( )( )11 −−= crf    , където:                                        (3) 

Х5 Х4 

Х2 

Х1 

Х3 

Любезност на служителите в бизнес 
центровете на оператора 

Бързина на обслужването в бизнес 
центровете на оператора 

Достатъчен брой работни места за 
обслужване на клиенти в бизнес 

центровете 

Качеството на обслужване в бизнес 
центровете на оператора 

Дизайн на интериора в бизнес 
центровете на оператора 

Х6 

ПЪЛНА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ 

ОПЕРАТОР 

Наличност на паркинги за клиенти 
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r е броят на груповите подинтервали на първия изследван признак,  
c - броя на груповите подинтервали на втория изследван признак.  

Съгласно К. Гатев и С. Тодорова [22, 23] при нулева хипотеза (H0) - не 
съществуват различия между фактическите и теоретичните честоти и при 
алтернативна хипотеза (H1) - съществуват значими различия между 

честотите. Резултатите от изчисленията на 
2
emχ  се представят в таблица. Ако 

2
,

2
fem αχχ >  при възприет риск за грешка се приема H1, а H0 се отхвърля. 

Необходимо условие за прилагане на метода е обем на извадката от минимум 
50 респондента [23]. 

За постигане на целта на проучването в таблица 4 са дефинирани двете 
двойки хипотези, които се изследват. 

Таблица 4.  Изследвани хипотези  
Означение Изследвана връзка Хипотеза 
Х1 
 

Статистически значима връзка между любезността на 
служителите в офисите на телелкомуникационния 
оператор и пълното удовлетворение от него  

Н0 – не съществува 
Н1 - съществува 

Х2 
 

Статистически значима връзка между бързината на 
обслужването и пълното удовлетворение от 
телекомуникационния оператор  

Н0 – не съществува 
Н1 - съществува 

Х3 
 

Статистически значима връзка между наличност на 
достатъчен брой работни места в бизнес центровете на 
оператора и пълното удовлетворение от 
телекомуникационния оператор  

Н0 – не съществува 
Н1 - съществува 

Х4 
 

Статистически значима връзка между наличност на 
достатъчен брой работни места за обслужване в  бизнес 
центровете на оператора и пълното удовлетворение от 
телекомуникационния оператор  

Н0 – не съществува 
Н1 - съществува 

Х5 
 

Съществува статистически значима връзка между 
дизайна на интериора в бизнес центровете на оператора и 
пълното удовлетворение от него  

Н0 – не съществува 
Н1 - съществува 

Х6 
 

Съществува статистически значима връзка между 
наличност наличността на паркинги за клиенти пред 
бизнес центровете и пълното удовлетворение от 
телекомуникационния оператор  

Н0 – не съществува 
Н1 - съществува 

4. Резултати от изследването на хипотези 
4.1. Изследване на хипотеза Х1 

За целта на изследването на хипотеза (Х2) са избрани признаците 
(елементите на модела от фиг.1): „.любезност на служителите” и „пълното 
удовлетворение от телекомуникационния оператор”. Фактическите им 
честоти са отразени в таблица 5. Пълното удовлетворение от оператора е 
оценено от респондентите със оценки от „1 до „10”, като „1” отговаря на най-
неудовлетворен клиент, а „10” на най-удовлетворен. Любезността на 
служителите е оценeна от респондентите с оценки от  „1 до „10”.  В 

таблицата 5 те са обединени в пет двойки. Емпиричната характеристика 1

2
emχ

 
е изчислена по данните от таблица 5. 622



Таблица 5. Зависимост между „любезността на служителите в бизнес центровете” и 
„пълното удовлетворение от оператора”  

 
Приема се риск за грешка 05,0=α  (5%) и 9 степени на свобода [23]. 

Теоретичната характеристика е 08,552
9,05.0

2
, == χχα f

. Получава се емпирична 

стойност 08,5589,234 2
,

2
1

=>= fem αχχ . Следователно се приема хипотеза 

H1, защото резултатите от изследването показват, че съществува 
статистически значима връзка между любезността на служителите в бизнес 
центровете на телекомуникационния оператор и пълното удовлетворение на 
клиентите от него. 

4.2. Изследване на хипотеза Х2 
Изследването на хипотеза Х2 включва признаците (фиг.1): „.бързина на 

обслужване от служителите, които работат в бизнес центровете на 
телекомуникационния оператор” и „пълното удовлетворение от оператора”. 
Фактическите им честоти, оценена с оценки от „1 до „10”,  са отразени в 
таблица 6.  

Таблица 6. Зависимост между „бързината на обслужване” и „пълното 
удовлетворение от оператора”  

 
Рискът за грешка е 05,0=α  (5%) при 9 степени на свобода [23]. 

Теоретичната характеристика е 08,552
9,05.0

2
, == χχα f

. Получава се емпирична 

стойност 08,5587,295 2
,

2
1

=>= fem αχχ . Следователно ѝ хипотеза Н1 се 

приема, т.к. съществува статистически значима връзка между бързина на 
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обслужване от служителите, които работат в офисите на 
телекомуникационния оператор и пълното удовлетворение от него. 

4.3. Изследване на хипотеза Х3 
Хипотеза Х3 изследва „.наличието на достатъчен брой работни места за 

обслужване на клиенти в бизнес центровете на телекомуникационния 
оператор” и „пълното удовлетворение от оператора”. Фактическите им 
честоти, оценени с оценки от „1 до „10”,  са отразени в таблица 7. 

Таблица 7. Зависимост между „достатъчен брой работни места” и „пълното 
удовлетворение от оператора” 

 
Приема се риск за грешка 05,0=α  (5%) и 9 степени на свобода [23]. 

Теоретичната характеристика е 08,552
9,05.0

2
, == χχα f

. Получава се емпирична 

стойност 08,5528,298 2
,

2
1

=>= fem αχχ . Приема се хипотеза H1, защото 

резултатите доказват съществуване на статистически значима връзка 
наличието на достатъчен брой работни места за обслужване на клиенти в 
офисите на телекомуникационния оператор и пълното удовлетворение от 
него. 

4.4. Изследване на хипотеза Х4 
Хипотеза Х4 включва признаците (фиг.1): „.качество на обслужване в 

бизнес центровете на телекомуникационния оператор” и „пълното 
удовлетворение от оператора”, оценени с оценки от „1 до „10 ( таблица 8).  

Таблица 8. Зависимост между „качество на обслужване от телекомуникационния 
оператор” и „пълното удовлетворение от оператора” 
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Рискът за грешка е 05,0=α  (5%) при 9 степени на свобода [23]. 
Теоретичната характеристика 08,552

9,05.0
2

, == χχα f
. Получава се емпирична 

стойност 08,5561,362 2
,

2
1

=>= fem αχχ . Следователно ѝ хипотеза Н1 се 

приема, т.к. съществува статистически значима връзка между качеството на 
обслужване в офисите на телекомуникационния оператор и пълното 
удовлетворение на клиентите от него. 

4.5. Изследване на хипотеза Х5 
Изследването на хипотеза Х2 включва признаците (фиг.1): „.бързина на 

обслужване от служителите, които работат в офисите на 
телекомуникационния оператор” и „пълното удовлетворение от оператора”. 
Фактическите им честоти - „1 до „10”,  са посочени в таблица 9.  

Таблица 9. Зависимост между „дизаин на интериора в бизнес центровете на 
телекомуникационния оператор” и „пълното удовлетворение от оператора”  

 
Рискът за грешка е 05,0=α  (5%) при 9 степени на свобода [23]. 

Теоретичната характеристика е 08,552
9,05.0

2
, == χχα f

. Получава се емпирична 

стойност 08,5522,242 2
,

2
1

=>= fem αχχ . Приема се хипотеза H1, защото 

резултатите доказват съществуване на статистически значима връзка между 
дизайна на интериора в бизнес центровете на телекомуникационния оператор 
и пълното удовлетворение от него. 
 

4.6. Изследване на хипотеза Х6 
Хипотеза Х3 предполага „.наличност на паркинги за клиенти пред бизнес 

центровете на телекомуникационния оператор” и „пълното удовлетворение 
от него”. Фактическите им честоти, оценени с оценки от „1 до „10”,  са 
отразени в таблица 10.  

Приема са рискът за грешка е 05,0=α  (5%) с 9 степени на свобода [23]. 
Теоретичната характеристика е 08,552

9,05.0
2

, == χχα f
 (таблица 10). 
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Таблица 10. Зависимост между „наличност на паркинги за клиенти пред бизнес 
центровете” и „пълното удовлетворение от оператора”  

 
Получава се емпирична стойност 08,5553,300 2

,
2

1
=>= fem αχχ . Приема 

се хипотеза H1, защото резултатите доказват съществуване на статистически 
значима връзка наличност на паркинги за клиенти пред бизнес центровете на 
телекомуникационния оператор и пълното удовлетворение от него. 

5. Заключение 
В доклада на база на литературни източници се анализирани основни 

въпроси свързани с удовелтворениета на потребителите и връзката и с 
качеството на обслужване. Предложен е модел от фактори, влияещи върху 
удовлетвореността на потребителите (бързина на обслужване, любезност на 
служителите, наличност работни места, качество на обслужване, дизайн на 
интериора, наличност на паркинги за клиенти ). Направено е емпирично 
проучване на  504 респондента. Въз основа на маркетинговото изследване са 
потвърдени шестте хипотези, свързани с анализирания модел чрез използване 
на метод за статистическа проверка на хипотези.  
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Abstract. Social media and web 2.0/3.0 have a leading role in creating new competitive 
advantages for tourism companies. In the 21st century, they play a key role at each one 
aspect of the marketing activities, especially for gathering and managing information about 
sales, the customers and their behavior, making strategic marketing decisions, developing 
policies for tourism promotions 2.0, communicating effectively and implementing best 
practices. This paper is a continuation of previous studies on topic eMarketing and 
advertising 2.0. The paper aims to research the eMarketing in tourism, to analyze which are 
the most common social media used, and to develop a three steps model for eMarketing 
implementation. The research paper consists of three parts. At the beginning there is a short 
overview of tourism industry trends, according to leading marketing agencies. Next step is a 
research of eMarketing best practices in travel companies and an analysis of the social 
media usage. The last part of the paper outlines some researched eMarketing models and 
explains the proposed for tourism companies eMarketing model, which is based on the 
characteristics of tourism customers, ICT and social computer applications and eMarketing 
types portfolio. In conclusion the results of the study are summarized. 
Keywords: eMarketing, web 2.0, advertising 2.0, tourism, social media, customers. 
 
1. Въведение  

Туристическият сектор е един от най-динамично развиващите се в 
икономиката, който се характеризира с висока конкуренция. Изследвания 
сочат, че в България са налице отлични предпоставки за ефективно развитие 
на туризма чрез интегриране на технологичните иновации в дейността. Днес, 
туристическите компании могат да разработват и прилагат модерна, базирана 
на технологиите, маркетингова стратегия с цел достигане до нови пазари и 
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създаване на нови конкурентни предимства. В туристическата индустрия все 
повече нараства броят на онлайн резервациите, сайтовете за споделяне и 
използването на блогове. Социалните медии и уеб базирани приложения 
дават възможност на клиента да направи избор за пътуване, ваканция или 
хотел, след като е разгледал, споделил и разбрал предоставените 
информационни ресурси. Комуникациите в интернет съдействат за 
ефективността на диалога с клиентите, спомагат за споделяне на 
преживявания от пътуване и др. Използването на социалните и онлайн медии 
улесняват генерирането на съдържание и бързата обратна връзка с клиентите 
като са източник за създаване на добавена стойност. 

 
2. еМаркетинг в туристическата индустрия 

еМаркетинг има за цел популяризирането на даден бранд, продукт или 
услуга, като покрива всички маркетингови канали в Интернет като онлайн 
рекламирането.  По-високото ниво в обслужване на клиентите и качеството 
на предлаганите услуги, наличието на информация и комуникация в реално 
време чрез социалните медии, водят до повече и по-удовлетворени клиенти в 
туризма. С въвеждането на инструментите на еМаркетинга и реклама 2.0 
достигането до потенциалните клиенти се превръща в по-ефективен и 
оптимизиран процес. Изборът на правилния подход за използване на 
интернет технологиите и платформи при разработване на маркетинговите 
стратегии, могат да допринесат от една страна за по-добри финансово-
икономически резултати, но и за подобряване прозрачността, социалната 
среда и удовлетвореност на участниците на пазара на туристически услуги. 

Според изследване, проведено от ReviewPro, водеща компания в областта 
на онлайн репутацията и медийните анализи  за хотелиерската индустрия, 
гостите на луксозните хотели все повече се консултират с онлайн 
коментарите, като изборът на 93% от гостите на хотела е повлиян от отзивите 
за него  и онези, които  резервират луксозна почивка. В изследването се 
посочва още, как луксозните хотели и вериги се конкурират за спечелването 
на клиенти. Като водеща причина се определя, че онлайн репутацията играе 
все по-голяма роля за представянето на отделните марки и хотели във всички 
сегменти [1]. В проучване проведено от британското издателство на 
туристически пътеводители RoughGuides [2], България попада в топ 10 на 
туристическите дестинации за 2014 г., a според най-голямото туристическо 
издателство в света LonelyPlanet [3], България e една от най-изгодните 
дестинации, а в друга тяхна класация, за изгодни места за престой, къщата за 
гости „Старият Пловдив“ заема четвърта позиция [4]. 

В ежегодната класацията на Българската търговско-промишлена палата 
за водещи фирми в икономиката на България през 2012г. пет компании от 
туристическия бранш намират място сред елитните организации [5,6]. 
Актуална информация за темповете на промяна в сектора на туризма 
ежегодно се публикува от Министерството на икономиката и енергетика на 
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България [7], Националния статистически институт [8], електронния портал 
за туризъм и хотелиерски услуги the Experts [1] и други, както и на 
официалния туристически портал на България [9], който поддържа профили 
във Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, Svejo, YouTube, RSS и има 
потребителски страници в собствения си сайт. 

Социалните медии в туризма променят идеите и скоростта, с които 
маркетингът може да развива ефективна комуникация в интернет. 
Комуникацията и диалогът в дигиталната общност налага още по-бърза 
професионална реакция (умение за активност, адаптация, вслушване, 
корекция, прозрачност), но и постоянна ангажираност чрез социалните 
медии. Връзките с обществеността онлайн (online PR) активира 
информацията,  диалога, обратната връзка с клиентите, особено в туризма и 
бизнес пътуванията като разкриват и нови шансове за разпознаваемост  и 
атрактивност на посланията в MICE (Meetings, Incentives, Conventions, 
Exhibitions) индустрията [10]. 

Според електронното списание Tourism Tattler Trade Journal 
туристическите компании не трябва да пренебрегват сегментацията на 
онлайн пазарите, след което да определят подходящите маркетингови 
инструменти. Тъй като малка част от онлайн маркетинга включва постоянни 
продажби, фокусът трябва да е върху изграждането на общности 
(communities) и онлайн връзки с обществеността (online PR) [11]. 
Изследвания показват, че не е достатъчно само създаване на  профил във  
социални мрежи като Facebook, Twitter, WordPress и др., поради което 
популярен е подхода за създаване на виртуален „офис“ и социално 
пространство за клиентите. Посещаването на онлайн „офиса“ има редица 
предимства - потенциалният клиент може да разглежда предложения, да 
направи собствено проучване, да даде или потърси мнения и да се свърже с 
компанията в реално време от едно и също място, без да се налага да 
изминава никакво разстояние. Тъй като пазарният потенциал в онлайн 
пространството е голям, позиционирането на компанията в Интернет следва 
да съответства на маркетинговите й цели и стратегия. 

Днес, туристическите компаниите могат да прилагат различни видове 
еМаркетинг - уеб маркетинг, оптимизиране на търсачките, класически online-
advertising (банери и изскачащи прозорци), имейл маркетинг, рекламиране в 
търсачките (search-generated-marketing), маркетинг чрез социалните медии 
(Маркетинг 2.0), мобилен маркетинг, управление на онлайн репутацията 
(ORM) и др. [12, 13, 14, 15]. еМаркетинг и приложението на реклама 2.0 
позволяват взаимодействието и диалога между клиент-компания да се 
реализира в реално време. Използването на многообразието на уеб 2.0 може 
да предоставя на специалистите по маркетинг информация за нагласите и 
поведението на потребителите през целия цикъл на рекламната кампания 
според туристическия сезон. 
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3. Проучване на добри практики на еМаркетинг в туризма 
Проучването на практики на еМаркетинг в туризма e проведено в 

следните етапи: проучени са водещи компании в туризма; разработени са 
критерии за анализ; определен е видът еМаркетинг и е проучена информация 
за приложението му; проведен е анализ чрез използването на метод за 
оценка, базиран на скалата на Ликърт (Likert scale); направено е обобщение 
на резултатите. Проучването е проведено през м. Март-Април 2014г. За 
целите на изследването е направено проучване сред водещи български 
компании [16, 17, 18, 19, 20], работещи в сектора на туризма. Разработените 
критерии за избор на компании за анализ са: 

• популярност сред потребителите; 
• присъствие в социалните мрежи – Facebook, Twitter, Googleplus, 

Flickr, Youtube, Linkedin; 
• оценка на извършваната дейност; 
• местоположение на централните офиси. 
Някои от утвърдените туристически агенции в Българя [21] са: „Сънлайт 

Травел” ООД, „Руал Травел” ООД, „Партнер Травел” ЕООД, „Холидей Инн“ 
София, Хотел „Съндей“.  

Хотел „Холидей Инн“, чийто централен офис е разположен в град 
София, поддържа най-голям брой от интернет базирани приложения (web 
2.0). Хотелът има страница във Facebook с над 772 харесвания, страница в 
Twitter– 175 последователи, профил в Googleplus с 63 абонати, 121 качени 
снимки във Flickr, 5161 показвания на видео в Youtube и 38 последователи в 
LinkedIn.  

Туристическа агенция „Руал Травел” ООД се намира в град София. Има 
страница във Facebook, която е харесана от 4 877 души, също така има 
страници в Twitterс 69 последователи, Flickrс 8 114 публикации на снимки, 
Googleplusс 77 последователи. Поддържа сайт - www.incomingbulgaria.com, 
има собствен блог и популяризира дейността си чрез видео в Youtube с 4987 
гледания. Няма профил в Linkedin.  

„Сънлайт Травел” ООД e туроператор с главен офис в град София и 
поддържа Facebook страница с 2 885 харесвания, Twitter с 15 последователи, 
Googleplus с едва 4 последователи, Youtube с 2412 гледания и Linkedin с 12 
последователи.  Не разполага със страница във Flickr, но има е-бюлетин и 
сертификати, удостоверяващи качеството на извършваната от тях дейност.  

Туристическа агенция „Партнер Травел” ЕООД разполага с офиси в град 
София и град Пловдив. Има харесвания на страницата си във Facebook –  8 
173, twitter – 22 и Googleplus – 56. Няма страница във Flickr, разполага с е-
бюлетин, благодарение на който потребителите получават информация за 
актуалните оферти чрез получаване на имейл и  също популяризира 
дейността си с мултимедийни ресурси в Youtube, където има 31 937 
прегледи.  
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Хотел „Съндей“, чийто централен офис се намира в град Китен, е 
регистрирал профили единствено във Facebook (911 харесвания) и Googleplus 
28 абонати).  

Анализът на данните, актуални към м.април 2014г. е обобщен и 
визуализиран чрез инфограф (фиг.1). 

 

 
 

Фиг. 1. Активност на водещи туристически компании в социалните медии 
 

В резултат на анализът на проучената активност  - популярност сред 
потребителите и присъствие в социалните мрежи Facebook, Twitter, 
Googleplus, Flickr, Youtube, Linkedin, може да се обобщи, кои са лидерите 
сред компаниите в различните социални медии, както и използването на вида 
еМаркетинг – маркетинг чрез социални медии, е-майл маркетинг, маркетинг 
чрез банери и др. (фиг.2). 

 

 
 

Фиг. 2. Анализ на използване на социални медии за еМаркетинг в туризма 
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Интегрирането на еМаркетинг и инструментите на Реклама 2.0 показват, 

че те са източник на икономически ползи не само за анализираните 
компании, но и за тур оператори, туристически агенции, хотели, 
туристически атракции, компании за наем на превозни средства, авиолинии и 
други. Сред водещите ползи са увеличаване на базата данни - таргетирано и 
автоматично чрез форми за записване, изграждане на списъци с контакти на 
чрез Facebook, изпращане на персонализирани съобщения само с няколко 
клика, както и проследяване на резултати от маркетингови проучвания в 
реално време. 

Анализът показа, че ползите могат да са резултат и от установяване на 
оферти с най-голям интерес, създаване на списък с абонати, автоматично 
изпращане на поздравления за празници, автоматично увеличаване на имейл 
списъка чрез организиране на игри за клиенти, поддържане на интереса чрез 
информиране на абонирани клиенти за актуални оферти и промоции през 
определен период от време и много други. 

 
4. Модел за еМаркетинг в туризма 

За компаниите в туризма, eMаркетингът и Реклама 2.0 са ключови 
елементи при изграждането на образ сред е-потребители, конкуренти и 
потенциални партньори. За постигане на по-високи резултати от съществено 
значение е създаването на „е-образ“ и разработване на подходяща стратегия. 
Практиката показва, че когато се създава професионален уебсайт - 
интерактивен и информативен, ефектът може да е по-слаб, когато не е 
оптимизиран към търсачките (SEO) или не е свързан със света на социалните 
медии и електронната поща. Нецеленасоченото създаване на профили, 
блогове, уебсайтове и изпращането на огромен брой имейли може да 
допринесе за допълнителни разходи на време и финансови ресурси, а 
положителният резултат да е възможен с предварителни проучвания и по-
малко усилия.  

В модела за еМаркетинг на Russada A. Muang, се акцентира върху 
широкия обхват на интернет маркетинга, който включва безжична среда, 
цифрови данни за клиенти и системи за управление на взаимоотношения с 
потребители (електронен ECRM) [22]. Той се отнася и до оптимизирането на 
търсещите машини (SEO), търсачките (SEM), банери, реклами на 
специфични уеб сайтове, имейл маркетинг, както и уеб 2.0.  

Мнението на Kaitlin Roth по този въпрос е, че най-важни елементи за 
еМаркетинг са мобилен маркетинг, социално медиен маркетинг и външен 
маркетинг [23]. Други изследвания показват, че добър модел за еМаркетинг е 
този, който поставя акцент върху комуникацията с потребителите и 
социалния аспект (digital and social media marketing; marketing and 
communications; digital content marketing; marketing automations; industry 
connect) [24]. 
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Становището на Terence Kam е, че чрез еМаркетинга времето за 
реализация на продукта и услугата се свежда до минимум в сравнение с 
традиционния маркетинг, където за да се придобие даден продукт или услуга, 
се преминава през три етапа, които значително увеличават загубите за 
организациите [25]. 

Използването на аналитичните инструменти дава допълнителна 
информация, като брой посещения на даден сайт, коя страница е най-
популярна, колко време прекарват потребителите  в страницата. Всеки клик 
върху прикачен линк към страницата в писмо по електронната поща се 
отчита и това помага за усъвършенстване и адаптиране на маркетинговата 
стратегия [11]. При еМаркетинга водещо място има оптимизирането на 
търсачките (search engines) - процес на оптимизиране на съдържанието, така 
че да бъде лесно достъпно за потребителите, използващи търсачки като 
Google, Yahoo, Bing и други. Разработването на инструменти на Реклама 2.0 
като абонамент по електронна поща (email newsletter) е друга отлична 
възможност за предоставяне на актуална информация, например за отстъпки 
или специални оферти.  

Друг пример за еМаркетинг е насочване на трафика към корпоративните 
уеб сайтове на туристическата компания, които имат принос към  
подобряване на репутацията на марката и имиджа, увеличение на продажбите 
на продукта и ефективно осъществяване на  маркетингови цели. Изследвания 
сочат, че добра практика за сегментиране на компаниите в туризма преди 
стартиране на използване на социални медии и приложения е сегментиране 
на потребителите според критериите: 

• нагласа и очакване; 
• географски пласментни райони; 
• социо-демографски характеристики; 
• основен мотив за пътуване.  
Като критерии за формиране на клиентско портфолио в туризма са и 

постоянните цели на туристическите пътувания, транспортното средство, 
честотата и значение на пътуванията, начин на резервиране на пътуването, 
като влияние оказват и психологическите фактори [26, 27, 28]. 

За постигане на по-високи резултати от приложението на еМаркетинг в 
туризма е разработен три стъпков модел (Фиг.3), който обхваща: 

• основни характеристики на клиентско портфолио на клиентите в 
туризма; 

• избор на ИКТ и уеб 2.0;  
• избор на вида еМаркетинг или еМаркетинг портфолио, което 

компанията ще имплементира в маркетинговата си дейност. 
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Маркетинг 2.0 може да допринесе за допълнителен ефект в пазарната 
реализация на туристическите продукти и услуги чрез разработване на: 

• статии (Facebook, LinkedIn) и блогови публикации (Blog.bg; Tumblr); 
• маркетингови проучвания чрез уеб приложения (Qualtrics; 

SurveyPlanet; SurveyMonkey; др.); 
• оценка на потребителската удовлетвореност (ProProfs; Quizmaker; др.)  
• e-брошури (Flipsnack; Infogr.am); 
• писмена или мултимедийна информация (Animoto; Proshow; др.). 
За приложението на модела са от значение актуализирането на 

информацията за туристическата компания, приемането на обратна връзка 
(feedback) и развитието и поддържането на мрежа (networking). Положителен 
ефект може да има и идентифициране на  потребители  с най-голямо влияние 
в определена група в социалните мрежи, поради което съдържанието и 
оптимизирането на търсачките (SEO) са взаимозависми. При създаването 
еМаркетинг портфолио туристическите компании могат да: интегрират Qlock 
с данни в реално време за климатичното време по света, часови разлики; 
предоставят информация за статуса на полети, закъснения и т.н. [29]; 
предоставят информация за полети, летища, авиокомпании, съвет за място в 
самолета и т.н. [30]; разработват игри и реклама във фейсбук; предлагат 
ваучери в сайтове за пазаруване (grabo.bg, vsichkioferti.bg, gepi.bg, eha.bg). 
 
5. Заключение 

еМаркетинг притежава богат потенциал от възможности за брандиране 
на туристическата услуга. Ефективното му използване наред с 
многообразието от уеб 2.0/3.0 позволяват на туристическите организации да 
си сътрудничат по разнообразни пътища и чрез различни медии, както и да 
променят скоростта на посланията към клиентите и да трансформират 
очакванията им в споделяне, приобщаване в общности като създават 
добавена стойност. Социалните медии и уеб 2.0 имат ключова роля за 
информирането на клиента в реално време, за провеждането на гъвкави 
маркетингови кампании, за изследването на поведението на потребителите и 
разработването на иновативни маркетингови стратегии. За постигането на по-
високи резултати от еМаркетинг в туризма, водеща роля имат разработването 
на клиентско портфолио на компанията, избора на подходящата ИКТ и уеб 
2.0 и приложението на микс от видове еМаркетинг. 
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Abstract. The main goal of this paper is to present an approach to assess the long-term effects 
of promotions. It will focus on measuring the effects of sales promotion. Realization of the 
objective will contribute to enrich the theoretical basis, examining the effect of sales 
promotion effects on consumers and for producers and traders. 
Keywords: measure, promotion, approach, the effects of sales promotion, consumer.   
 
1. Въведение 

Насърчаването на продажбите е част от комуникационния микс на всяка 
търговска компания. Състои се от разнообразни средства, които най-често 
имат краткосрочен целеви характер. Те се планират и осъществяват, за да 
стимулират покупката на определени стоки или услуги от потребителите или 
търговците. Докато рекламата формулира причината за купуването, 
насърчаването на продажбите предлага конкретен стимул за покупка. 
Насърчаването на продажбите включва инструменти за насърчаване на 
потребителите  като мостри, купони, талони за намаление, томболи, отстъпки 
от цената, премии, награди, безплатно опитване или изпитване, гаранции, 
демонстрации, състезания. Търговците се стимулират с отстъпки при покупка, 
безплатни стоки, по-ниски цени, съвместна реклама, начален капитал. 
Насърчаването на персонала по продажбите става с бонуси и награди. 

 
2. Стимулиране на продажбите 
    През последните години се забелязва значителен ръст в инвестирането на 
средства за стимулирането на продажбите. Впечатление прави, че много от 
кампаниите минават неуспешно поради липса на предварителен анализ на 
пазарната ситуация. 

Формите и средствата за насърчаването на продажбите имат различни 
характеристики и те са показани в таблица 1. 
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Таблица 1. Характеристика на средствата за насърчаване на продажбите 
Форма Стратегия Предимства Недостатъци 

                                           Пряко насърчаване на 
продажбите 

 

Раздаване 
на мостри 

Изпробване на 
търговската 
марка 

Най-ефективен начин за 
пробване на марката; 
Силен подтик към 
покупка, възможност за 
подбор на целевата група, 
възможно асоцииране с 
продажбената мрежа. 

Може да е много 
скъпа, слабо 
въздействие при 
утвърдени марки 

Намаляване 
на цените 
на стоката 

Увеличение на 
обема на  

Просто прилагане и 
ефикасност, възприема се 
от търговската мрежа 

Не е оригинално, 
буди съмнение у 
обичайния купувач, 
може да доведе до 
ценова война 

Купони Изпробване на 
марката и 
продажби 

Силен подтик към 
покупка; възможност за 
подбор на целевата група; 
възможно асоцииране с 
продажбената мрежа 

Може да е много 
скъпа; слабо 
въздействие при 
утвърдени марки 

Стока в 
повече 

Увеличение на 
обема на 
продажбите 

Намаление на цената с по-
малка загуба за марката; 
лесни промени в каналите 
на реализацията 

Заводски проблеми; 
Необходимост от 
значимо 
представяне, за да 
бъде ефективно  

  Косвено насърчаване на 
продажбите 

 

Конкурси Изпробване на 
марката и 
увеличаване на 
продажбите 

Лесноност  се организира; 
твърд бюджет, създава 
впечатление за голяма 
активност при по-малки 
разходи, по-ефективна 
специалните предложения 

Слаба 
привлекателност 
като цяло, 
ограничено 
въздействие върху 
обема на 
продажбите, нуждае 
се от значителна 
реклама 

Лотарии Изпробване на 
марката и 
възбуждане на 
интереса 

По-привлекателна от 
конкурса, другите 
предимства като при 
конкурсите 

Забраната в много 
държави или 
подложена на 
големи 
ограничения, 
слобостите като при 
конкурсите 
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В литературата по маркетинг се използват сравнително малко на брои 
критерии за класифициране на  видовете насърчаване на продажбите. Ето 
някои от тях: 

 според механизма на действие; 
 според времевия хоризонт при планиране;  
 според типа и времето на получаване на възнаграждението;  
 според аудиторията (адресатите). 

Необходимо е да се направи разграничение между насърченията, насочени 
към крайните потребители,  провеждани от производител или от търговските 
посредници [1].  

 
 
 

 
Фиг 1. Видове стимулиране на продажбите в зависимост от източника 

 
 
. 
 

 
 
 

Фиг. 2. Видове стимулиране на продажбите според адресата им 
 

 
 

Стимулиране на продажбите: 

От фирмата производител От търговските посредници 

Стимулиране на продажбите 

1.Търговски посредници; 
 

2.Крайния потребител 
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В литературата по маркетинг на  двата вида промоции се слага знак за 
равенство между тях – те влизат в общата категория потребителски промоции. 
Като се има предвид, че производителите и търговците на дребно имат 
различни цели при планиране и провеждане на насърчителни кампании, то 
тези два вида следва да се разглеждат по отделно. Предложеното 
разграничение има няколко основни предимства пред традиционното 
разделяне на насърченията на потребителски и търговски. На първо място 
производителите и търговците имат различни цели, когато насърчават 
крайните потребители. Второ, различна е комуникацията и по-специфичните 
послания и медии, които се използват. Трето, от гледна точка на отчитането на 
ефектите от насърчаването на продажбите, разделението на три типа има 
съществено значение към: 

 1) източниците на ефекти; 
 2) методите и данните, които се използват за измерване на тези ефекти. 

      Насърчаването на продажбите се използва като средство за осигуряване на 
конкурентно предимство или като действия за запазване на статуквото на 
пазара (запазване на пазарния дял). От посочените теории могат да се изведат 
две направления за действие на насърчаването на продажбите:  

 ценово стимулиране на продажбите;  
 неценово стимулиране на продажбите. 

     Като условия за провеждане на насърчаване могат да бъдат определени:  
     1) наличие на потребители, имащи различни знания за цените (т.е. 
информирани и неинформирани);  
     2) сегменти с различна ценова чувствителност (ниска ценова еластичност, 
висока ценова еластичност); 
     3) лоялни потребители и потребители, които сменят различни марки. 

 Проведени са три емпирични изследвания на Тотен (Totten) и Блок 
(Block)  въз основа на които са определени  три механизма на действие на 
промоциите в сектора на бързооборотните стоки и те са: ускоряване на 
покупката, запасяване и увеличено потреблението като  при различните видове 
стоки се повлияват различно.  Грамажа на стоката също е от значение, както и 
срока  годност особено при потребители, които пазаруват с цел запасяване.  

През 2005 г. Неслин и Блатберг провеждат подобно проучване като,   
извеждат четири основни механизма, чрез които промоциите влияят върху 
продажбите и те са [2]:  

1) превключване между марките; 
2) повторни покупки; 
3) ускоряване на покупките; 
4) разширяване на категорията.  
 Поради непрекъснатия интерес към количествени измерители на  пет 

големи изследвания, 
Други изследвания на Падманабхан (Padmanabhan) (1999)., които ни дават 

имперични  данни  получени чрез анализ на статистика събрана от домакински 
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панели.  Показва следните тенденции за ефекта от насърчаването на 
продажбите:  средната стойност на ефекта на превключването между марките 
е най-голяма – 74%; следва ефектът на увеличаване на количеството на 
покупките – 15%; и времето на покупките – 11% [1, 3]. 
 
3. Заключение 

В заключение можем да направим следните изводи:  
Първо намаленията на цената на стоката (временно) значително 

увеличават продажбите, второ марките с по-висок пазарен дял имат по-малка 
ценова еластичност.Честотата на провеждане на насърчения на продажбите 
променя възприятията на потребителите за референтната цена. Четвъртият 
извод, които можем да направим е ефектите от насърченията се различават в 
зависимост от марката. Пето рекламата в брошурите на търговците и реклама 
на мястото на продажба имат силен ефект върху продажбите на насърчаваната 
марка. Шесто насърченията на продажбите могат да увеличат трафика в 
магазина. И на последно място, но не по значимост насърченията на 
продажбите могат да влияят върху продажбите на взаимнозаменяеми стоки и 
стоки, допълващи потреблението на насърчаваната стока. 
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	А. По периода на дейност, при което може да се говори за:
	 краткосрочна оценка – на база 1, 2, 3, 4 или 6 месеца;
	 дългосрочна оценка - за 1, 2 или 3 години.
	Б. По броя на сътрудниците, чиято дейност е обект на оценка:
	 Индивидуална оценка, т.е. оценява се дейността на един сътрудник;
	 Групова или колективна оценка, когато се оценява дейността на работна група или звено.
	2.3. Основни подходи за формална оценка на извършената дейност
	Световната управленска мисъл и практика в своето развитие е създала три основни подхода за ФОИД на отделен сътрудник:
	1. Оценка на базата на работен стандарт или работен модел
	2. Аналитичен подход за ФОИД
	3. Синтетичен подход за ФОИД
	2.3.1. Оценка на базата на работен стандарт или работен модел
	3. Управление на човешките ресурси в Детска ясла № 12 гр. Сливен
	Проблемите на оценката на дейността на сътрудниците са от ключово значение за повишаване на ефективността и ефикасността на една организация и формиране на мотивирани за постигането на целите и сътрудници. Създаването на т.нар. ФОИД се изисква от необ...
	Преценяме, че директорът разполага с необходимия поглед и информация за работата в организацията. Считаме, че ФОИД е най-добрия начин директора да направи реална и обективна оценка на извършената дейност.
	В Детска ясла № 12, гр. Сливен няма изградена и внедрена система за ФОИД. Ето защо разработихме и внедрихме система за ФОИД под формата на писмени документи. Препоръчваме ФОИД да се използва в случаите когато организацията въвежда оценка за изпълнение...
	Внедряването на система за ФОИД е необходимо, когато директорът е решил да има информация за следното:
	 как сътрудника изпълнява своята работа
	 има ли комуникация между сътрудника и него по повод оценката на извършената дейност
	 възнаграждава ли персонала въз основа на техните постижения.
	Като цяло останахме с впечатление, че Детска ясла № 12 работи добре, но въпреки всичко препоръчваме на директора да насочи вниманието си в следните насоки за усъвършенстване на дейността на детското заведение:
	 Работен стандарт;
	 Система за оценка на изпълнението
	 Възнаграждение на персонала - да получава справедливо заплащане свързано с постигнатите резултати, а не за работно място чрез статусно диференцирана уравновиловка.
	Считаме, че внедряването на формална оценка на извършената дейност ще доведе до преодоляването на съществуващата в организацията „статусно-диференцирана уравниловка”.
	Крайна оц.
	Дейност

	6 мес.оц.
	самооценка
	6 мес.оц.
	Самооценка /т./
	Критерии по основните показатели
	1. Планиране
	4.2. Разработихме и внедрихме анкетна карта предназначена за родителите, за мнение и обективна преценка за качеството на здравни услуги и дейността в детската ясла /таблица 2/.
	Таблица 2. Анкетна карта предназначена за родителите
	Благодарим Ви за участието!
	4.3. Разработихме и внедрихме анкета за дейността на директора на детската ясла.
	Целта е признаване на недостатъците, грешките, отклоненията, загубите и т.н., за да може след като тези неща се признаят, да се търсят начини за тяхното премахване и преодоляване. Това признание изисква всеки един, включен в организационните процеси, ...
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